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APRESENTAÇÃO

Os artigos que você leitor verá a seguir são resultados de pesquisas do Colegiado de
Área das Ciências Naturais, Computação e Engenharias da Unidavi que abrange os cursos de:
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Tecnologia em
Processos Químicos.
Esse número da Revista Caminhos - Dossiê Tecnologia apresenta temas que,
consideradas as especificidades de cada curso, trazem soluções a questões cotidianas e,
portanto, benefícios aos cidadãos.
O primeiro artigo apresenta a análise do coeficiente gama-z para uma estrutura prémoldada de múltiplos pavimentos.
O segundo, trata-se de um ensaio do índice de suporte califórnia para pavimentação.
O terceiro fala sobre a regularização fundiária urbana, um estudo de caso em um
loteamento clandestino.
O quarto artigo tem como objetivo detalhar o desenvolvimento de um protótipo de
aplicativo mobile para compartilhar conhecimento entre alunos, proporcionado aos estudantes
e usuário do aplicativo uma ferramenta que auxilie em seus estudos através do
compartilhamento de conhecimento entre os integrantes
O quinto artigo tem como objetivo avaliar o processo de regularização fundiária no
cenário local

Boa leitura!

7

ANÁLISE DO COEFICIENTE GAMA-Z PARA UMA ESTRUTURA PRÉMOLDADA DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS1

Guilherme Berkenbrock2
Emily Perfoll Sommerfeld3
RESUMO
O efeito global de segunda ordem (EGSO) é um fenômeno que ocorre devido a não linearidade geométrica (NLG)
das estruturas. O objetivo deste trabalho é analisar o coeficiente Gama-Z para oito simulações de uma edificação
pré-moldada com múltiplos pavimentos. As cinco primeiras simulações consideraram a ligação entre viga-pilar de
maneira articulada. Outras três simulações tiveram como objetivo verificar se a mudança na rigidez da estrutura
contribuiria significativamente com a redução dos EGSO. Os resultados obtidos através das simulações
permitiram, com base nas recomendações indicadas pela NBR 9062:2017, um estudo sobre o comportamento do
coeficiente à medida que se acrescentavam pavimentos ou alterava-se a rigidez do sistema. Este trabalho
estabeleceu que as estruturas pré-moldadas com ligações articuladas apresentam um valor de coeficiente Gama-Z
mais elevado do que estruturas com ligações rígidas. Quanto a tentativa de alterar a rigidez do sistema, verificouse que as soluções propostas se tornam eficazes para a redução do coeficiente Gama-Z.

Palavras-chave: Pré-moldado. Coeficiente Gama-Z. Deslocamento.

ABSTRACT
The global second-order effect (EGSO) is a phenomenon that occurs in structures mainly due to the geometric
nonlinearity (NLG) of the system. This work aims to analyze the Gamma-z factor for eight simulations of a
multiple floors precast building. The first five simulations considered a pin-jointed beam-column connection.
Another three simulations aimed to verify whether the change in the structure's stiffness would contribute
significantly to the reduction of EGSO. The results obtained through the simulations allowed, based on the NBR
9062: 2017 recommendations, a study on the behavior of the Gamma-z factor as floors were added or the stiffness
of the system was changed. This work established that the precast structures with pin-jointed connections have a
higher Gamma-z factor than structures with moment-resisting connections. Regarding the attempt to change the
stiffness of the system, it was found that the proposed solutions become effective for reducing the Gamma-z factor.

Keywords: Precast. Gama-Z fator. Displacement.

1 INTRODUÇÃO

O sistema de pré-moldagem do concreto trouxe grandes inovações para a construção
civil ao redor do mundo, já que possibilitou as mesmas condições de
segurança e funcionalidade apresentadas pelas técnicas utilizadas anteriormente, mas com um
1
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2
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Vale do Itajaí – UNIDAVI.
3
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processo de execução muito mais rápido.
A estabilidade global de uma estrutura pré-moldada é um fator imprescindível para a
viabilidade desta tecnologia. Para os sistemas estruturais em esqueleto com ligações articuladas,
por exemplo, a rigidez necessária para manter a estrutura em equilíbrio se dá pela condição de
engaste dos pilares com a fundação, enquanto sistemas com ligações semirrígidas contam com
a transferência de esforços através dos pórticos formados pelos pilares e vigas.
A determinação da condição de estabilidade é diretamente influenciada pelos EGSO.
Tal fenômeno ocorre devido a NLG que os elementos estruturais de concreto adquirem. De
maneira geral, os EGSO são o resultado do produto das ações verticais e horizontais da estrutura
com os deslocamentos oriundos destes esforços. A consideração de tal condição permite uma
simulação mais real da distribuição dos esforços ao longo de uma estrutura edificada.
Diversos autores já apresentaram maneiras de se considerar os EGSO, no entanto, uma
forma muito utilizada atualmente ficou conhecida como coeficiente Gama-Z. Seu objetivo é
determinar um valor de majoração às cargas permanentes, variáveis e excepcionais que atuam
horizontalmente na edificação, considerando a partir do acréscimo aplicado aos esforços, os
efeitos globais gerados pela condição de NLG.
Os objetivos desse trabalho são determinar e analisar o coeficiente Gama-Z para
diversas simulações de uma estrutura pré-moldada de múltiplos pavimentos. Esta pesquisa se
justifica ao contribuir com os estudos sobre os efeitos da NLG em estruturas pré-moldadas de
múltiplos pavimentos com sistema estrutural em esqueleto e sem o auxílio de paredes portantes
ou elementos especiais para o aumento da rigidez do sistema.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Este tópico apresenta os assuntos que mais se relacionam ao objetivo da pesquisa.

2.1 ANÁLISE ESTRUTURAL

El Debs (2000), pontua que edifícios de múltiplos pavimentos de concreto pré-moldado
apresentam alguns fatores particulares em relação aos sistemas estruturais adotados. Estas
edificações constituem uma quantidade maior de elementos estruturais, que são relativamente
mais leves, mas que necessitam de muitas ligações e, eventualmente, convergem ao mesmo nó.
Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 7-22, out./dez. 2020.
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De acordo com Fontes e Pinheiro (2006) a análise estrutural compreende a escolha dos
modelos teóricos que devem representar de maneira adequada o real comportamento da
estrutura adotada.
A ABNT NBR 6118:2014 (2014) determina que a análise estrutural deve estipular as
distribuições de esforços internos, de tensões, deformações e deslocamentos da estrutura, além
de determinar também, os efeitos das ações para a verificação dos estados-limites exigidos. O
modelo analisado deve representar a geometria dos elementos estruturais, os carregamentos
atuantes, as condições de contorno, as características e respostas dos materiais, de maneira a
elaborar um sistema resistente que permite representar o caminho percorrido pelas ações até os
apoios da estrutura.

2.2 ESTABILIDADE NAS ESTRUTURAS

El Debs (2000) comenta que a estabilidade global da estrutura está relacionada a rigidez
necessária para limitar os deslocamentos e a capacidade de transmitir, com segurança, as
solicitações até as fundações.
De acordo com a ABNT NBR 6118:2014 (2014), se os deslocamentos forem relevantes
para o elemento avaliado, seus efeitos sobre as tensões ou sobre a estabilidade da estrutura
devem ser considerados. A ABNT NBR 9062:2017 (2017) determina ainda, que a estabilidade
de estruturas pré-moldadas deve ser analisada em todas as fases de execução, considerando o
comportamento das ligações nas diferentes etapas de montagem.

2.3 NÃO LINEARIDADE GEOMÉTRICA (NLG)

Segundo Gutierre (2007) a NLG está relacionada com os deslocamentos laterais sofridos
pela estrutura. Essa mudança geométrica, associada às cargas verticais atuantes na edificação,
acabam por gerar esforços adicionais.
A figura 1 permite ilustrar a situação de um pórtico engastado na fundação e com ligação
viga-pilar articulada, sob o efeito de ações horizontais. A linha contínua representa a sua
posição inicial, enquanto a linha tracejada, a sua geometria deformada pela ação dos esforços
horizontais.
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Figura 1 - NLG de uma estrutura de múltiplos pavimentos.

Fonte: Elaborado a partir de Van Acker (2003).

O deslocamento apresentado na figura 2 pode ocasionar um acréscimo significativo nos
esforços solicitantes da edificação. Pinto e Ramalho (2002) alertam que esta situação é ainda
mais agravante em estruturas altas, com pouca rigidez ou com cargas permanentes muito
elevadas.

2.4 EFEITOS GLOBAIS DE SEGUNDA ORDEM (EGSO)

Segundo a ABNT NBR 6118:2014 (2014), a análise estrutural com EGSO deve
assegurar que, para as combinações mais desfavoráveis das ações de cálculo, não ocorra perda
de estabilidade nem esgotamento da capacidade resistente de projeto.
Visintainer (2014) comenta que os efeitos de primeira ordem (EPO) são obtidos pela
análise da estrutura na sua configuração indeformada, enquanto os EGSO se somam aos EPO
e são obtidos pela análise da estrutura em sua configuração deformada.
A ABNT NBR 6118:2014 (2014) classifica como EGSO os esforços decorrentes do
deslocamento provocado pela a ação das cargas verticais e horizontais. A norma ainda
determina, para efeito de cálculo, que uma estrutura possui nós fixos quando os deslocamentos
horizontais são pequenos e, por decorrência, podem ser desprezados. As estruturas de nós
móveis são aquelas onde os deslocamentos horizontais não são pequenos e devem ser
considerados tanto os EGSO como os esforços de segunda ordem locais e localizados de cada
elemento estrutural.
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2.4.1 Coeficiente Gama-Z

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014 (2014) as estruturas de nós móveis devem
considerar, obrigatoriamente, os efeitos devido a NLG do sistema. Nessas situações a não
linearidade física (NLF) dos materiais também deve ser considerada para o dimensionamento
dos elementos estruturais.
Na concepção de Marin (2009) o coeficiente Gama-Z é utilizado como um fator de
majoração das ações que causam os EPO. Essa abordagem busca obter os esforços finais na
estrutura de maneira a minimizar o risco de colapso da edificação.
Segundo a ABNT NBR 9062:2017 (2017), o coeficiente Gama-Z é um artifício
matemático válido para analisar a instabilidade da estrutura. Este método só pode ser utilizado
quando a geometria da estrutura apresenta regularidade, não havendo discrepâncias entre os
pés-direitos de pavimentos sucessivos e, principalmente, não ocorrendo variações bruscas entre
a seção transversal de pilares de pavimentos sucessivos.
A figura 2 apresenta a equação para o cálculo do valor de Gama-Z, levando em
consideração, cada combinação de carregamento conforme normativas vigentes.
Figura 2 – Equação do coeficiente Gama-Z.
𝜸𝒛 =

𝟏
∆𝑴𝒕𝒐𝒕,𝒅
𝟏−𝑴
𝟏,𝒕𝒐𝒕,𝒅

Fonte: Elaborado a partir da ABNT NBR 9062:2017 (2017).

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014 (2014) 𝑀1,𝑡𝑜𝑡,𝑑 é o momento de tombamento,
ou seja, a soma dos momentos de todas as forças horizontais da combinação considerada, com
seus valores de cálculo em relação à base. ∆𝑀𝑡𝑜𝑡,𝑑 , por outro lado, é a soma dos produtos de
todas as forças verticais atuantes na estrutura, na combinação considerada pelos deslocamentos
horizontais de seus respectivos pontos de aplicação, obtidos da análise de primeira ordem.
A ABNT NBR 9062:2017 (2017) determina que:

Considera-se a estrutura com deslocabilidade reduzida para a condição γz ≤ 1,10, para
a qual são desprezíveis os efeitos globais de 2ª ordem. As estruturas pré-moldadas
com ligações semirrígidas são consideradas com deslocabilidade moderada para o
intervalo de 1,10 < γz < 1,30, permitindo-se neste caso o procedimento aproximado
para a determinação dos esforços globais de 2ª ordem em estruturas com nós móveis,
o qual consiste na avaliação dos esforços finais (1ª ordem + 2ª ordem) a partir da
majoração adicional das ações horizontais da combinação de ações considerada pelo
coeficiente γz. Para o intervalo 1,10 < γz < 1,20, emprega-se o fator de majoração
reduzido de 0,95 γz, enquanto para o intervalo 1,20 ≤ γz < 1,30, emprega-se o fator
Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 7-22, out./dez. 2020.
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de majoração com o valor integral de γz. Para valores γz ≥ 1,30, deve-se proceder a
um cálculo rigoroso, considerando a não linearidade geométrica e a não linearidade
física.

Marin (2009) atribui ao coeficiente Gama-Z um importante indicador da instabilidade
na fase de concepção da estrutura, permitindo a alteração de arranjos estruturais e seções
transversais ainda na fase de estudo do projeto.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Após definidos os elementos estruturais que compõem o edifício garagem do estudo de
caso, realizou-se, com o auxílio de planilhas eletrônicas e programas de plataforma CAD, o
levantamento de cargas horizontais e verticais que atuam sobre a estrutura.
Coletadas as informações de esforços atuantes, deu-se início à modelagem do eixo
analisado no programa Ftool®, uma ferramenta gráfica para a análise estática de estruturas
bidimensionais, que possibilitou determinar a deformação horizontal das simulações realizadas
para o estudo.
Oito simulações foram realizadas para a pesquisa. As cinco primeiras adotaram ligação
viga-pilar articulada. A seção transversal dos pilares foi de 40x60 centímetros, e cada sistema
contava com um número de pavimentos distintos e acrescidos a cada análise. O primeiro com
dois, até o quinto com seis pavimentos.
Outras três simulações tiveram como objetivo verificar se a mudança na rigidez da
estrutura contribuiria significativamente com a redução dos EGSO. Duas delas simularam
alteraram a área da seção transversal dos pilares para 50x70 centímetros e a última simulação
realizada modificou o sistema estrutural que compunha o eixo analisado. Todas as simulações
admitiram os conceitos da NLF aproximada.
Determinados os valores de deformação de cada pavimento, efetuou-se, por meio de
planilhas eletrônicas, o cálculo do coeficiente Gama-Z. Foi avaliado neste trabalho qual o
comportamento do coeficiente. Também foram analisadas as soluções propostas para o
aumento da rigidez da estrutura, e se a sua utilização permitiu reduzir os valores do coeficiente
para dentro da faixa limite de operação do método.

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 7-22, out./dez. 2020.

13

4 RESULTADOS

O projeto estudado é um edifício garagem que foi construído na região metropolitana
do município de São Paulo. A área de cada pavimento é de 2.262,96 m² e comporta um total de
97 veículos. O empreendimento foi concebido para ser executado através da tecnologia de préfabricação, adotando-se um sistema estrutural de esqueleto para criar rigidez e suportar as
cargas da edificação.
Os pilares foram distribuídos conforme arquitetura e funcionalidade da edificação.
Admitiu-se que a cota de 1,20 metros abaixo do nível do solo seria suficiente para alcançar a
condição de engaste perfeito na base dos pilares.
Os pilares de toda a edificação também contam com consolos de concreto que servem
de apoio para as vigas. Para atender o objetivo proposto pelo trabalho, estabeleceu-se que os
níveis de apoio das vigas, estariam posicionados de maneira a atingir uma diferença de 3,00
metros entre eles. A distribuição dos pilares pode ser vista na figura 3.
Figura 3 – Sistema estrutural analisado.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

As vigas que se conectam aos pilares possuem dente Gerber e constituem um perfil T
com dimensões de 30x40x23 centímetros. Essas dimensões foram fornecidas e seguem o padrão
adotado pelo escritório responsável pelo projeto. A figura 4 permite identificar as dimensões
do perfil T adotado, incluindo na altura da seção a contribuição do capeamento sobre as lajes.
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Figura 4 - Apoio da viga Gerber com seção T.

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

O concreto atualizado será o da classe C40 e o aço CA-50. As lajes que formarão os
pavimentos serão alveolares, com uma cobertura de cinco centímetros de capeamento sobre
elas. O fechamento da edificação será realizado com placas pré-moldadas.
Para a obtenção das cargas do edifício garagem, as ações permanentes e variáveis foram
divididas entre cargas que atuam perpendicularmente sobre os pavimentos, cargas verticais, e
cargas que atuam paralelamente em relação aos pavimentos da estrutura, cargas horizontais. As
normativas que nortearam e estabeleceram parâmetros para as considerações dessas ações
foram: a ABNT NBR 6118:2014, que trata dos procedimentos em relação aos projetos de
concreto armado; a ABNT NBR 6120:1980, que determina as cargas para o cálculo de
estruturas de edificações; ABNT NBR 8681:2003 que estabelece procedimentos de ações e
segurança nas estruturas; a ABNT NBR 9062:2017, que explora sobre os processos de projeto
e execução para estruturas de pré-moldado.
As cargas horizontais adotadas para o estudo são consequência da ação dos ventos na
edificação. A normativa que orienta os cálculos que determinam a pressão do vento na estrutura
é a ABNT NBR 6123:1988.
A NLF para todas as simulações foi considerada de maneira aproximada, conforme
orientações da ABNT NBR 9062:2017. Por falta de especificações nas normativas vigentes, os
pilares e consolos das estruturas com ligações articuladas, assumiram as recomendações de
Marin e El Debs (2013). Os autores orientam a utilização das mesmas condições de NLF
estabelecidas para os elementos de viga.
Para a primeira simulação, estabeleceu-se que os pilares teriam a seção transversal de
40x60 centímetros. A estrutura foi analisada com dois pavimentos apenas. Para melhor
identificar a análise realizada, será adotado a expressão Simulação 01 (S01) ao longo do
trabalho. A figura 5 permite ilustrar a análise realizada no Ftool para a determinação dos
deslocamentos horizontais da estrutura.
Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 7-22, out./dez. 2020.
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Figura 5 - Representação gráfica para a análise estrutural da Simulação 01.

Fonte: Modelagem Ftool (2020).

No topo dos pilares foi aplicada uma força concentrada de 36,00 kN que representa o
peso próprio destes elementos. As vigas foram carregadas, ao longo do seu comprimento, com
um carregamento linear de 70,00 kN, resultante do peso próprio do elemento e das ações
provindas dos pavimentos sobre elas apoiados. Os esforços horizontais oriundos da pressão do
vento sob a edificação foram aplicados no nível da ligação viga-pilar como uma força
concentrada.
O resultado da análise estrutural realizada pelo Ftool pode ser visto na figura 6. É
possível identificar a estrutura no seu estado inicial e a deformação global do pórtico devido
aos esforços aplicados nos elementos estruturais. Vale ressaltar que a deformação apresentada
na Figura 6 foi ampliada de modo a facilitar a visualização do fato.

Figura 6 - Análise estrutural da Simulação 01.

Fonte: Modelagem Ftool (2020).

Os valores de deformação horizontal global do sistema em análise foram determinados
pela da média aritmética simples entre as deformações de cada pilar e foram medidas a partir
do nível de inserção do console no elemento. Com os valores de deslocamento já determinados,
fez-se o uso da fórmula indicada na figura 2 para calcular o coeficiente Gama-Z. Os valores
obtidos estão indicados na tabela 1.
.

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 7-22, out./dez. 2020.

16

Tabela 1 - Coeficiente Gama-Z para a Simulação 01
Pvto
1
2

Cota
[m]
3,00
3,00

Nível
[m]
3,00
6,00

Vertical Horizontal
[kN]
[kN]
2.422,06
9,47
2.422,06
11,66
Total:
Coeficiente γz:

Deslocamento
[cm]
0,036
0,108

ΔM,tot
M1,tot
[kN.m]
[kN.m]
0,86
28,42
2,62
69,97
3,48
98,38
1,04

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

As cargas da coluna “Vertical” indicam o somatório das cargas atribuídas a cada
elemento estrutural que constitui o pavimento, enquanto os valores da coluna “Horizontal”
apontam os esforços devido à pressão do vento. Os valores da coluna “ΔM,tot” são resultados
do produto entre as ações verticais de cada pavimento e o deslocamento horizontal médio dos
pilares, enquanto o “M1,tot” é resultante do produto entre as ações horizontais e o nível do
ponto considerado de aplicação delas na estrutura.
Diante dos valores de carga e deformação apresentados pela simulação S01, constata-se
que a estrutura possui um coeficiente Gama-Z de 1,04 que, segundo a ABNT NBR 9062:2017,
caracteriza a estrutura como um sistema com deslocabilidade reduzida, permitindo
desconsiderar os efeitos gerados pelos momentos EGSO para o sistema.
Esse mesmo procedimento foi realizado para as outras sete simulações propostas. Na
Tabela 02 é possível verificar as condições de rigidez adotas e o coeficiente Gama-Z para cada
uma das simulações realizadas.

Tabela 2 - Coeficiente Gama-Z para as simulações realizadas.
Simulação
Seção Pilar
S01
40x60 cm
S02
40x60 cm
S03
40x60 cm
S04
40x60 cm
S05
40x60 cm
S06
50x70 cm
S07
50x70 cm
S08
40x60 cm
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

N° Pavimentos
02
03
04
05
06
05
06
06

Ligação
Articulada
Articulada
Articulada
Articulada
Articulada
Articulada
Articulada
Rígida

Gama-Z
1,04
1,11
1,29
1,72
3,20
1,27
1,55
1,02

Para a simulação S02 o sistema analisado apresentou um coeficiente Gama-Z de 1,11.
Segundo a ABNT NBR 9062:2017 isso caracteriza a estrutura com deslocabilidade moderada,
permitindo a consideração aproximada dos EGSO. Para atender as orientações normativas, as
ações horizontais devem ser majoradas em aproximadamente 6%. Com as cargas majoradas,
seria realizada nova análise na estrutura, adotando para o dimensionamento das peças os
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esforços solicitantes de primeira ordem desta análise.
Na simulação S03, a estrutura possui um coeficiente Gama-Z de 1,29 que, segundo a
ABNT NBR 9062:2017, caracteriza a estrutura como um sistema com deslocabilidade
moderada, permitindo assim, a consideração aproximada dos efeitos globais de segunda ordem.
Para atender as considerações normativas, as ações horizontais devem ser majoradas pelo valor
integral de Gama-Z, que neste caso, aumenta os esforços na estrutura em 29%.
Na simulação S04 a estrutura possui um coeficiente Gama-Z de 1,72. Para esta situação,
a ABNT NBR 9062:2017 recomenda um processo de cálculo mais rigoroso considerando
valores mais precisos da NLF e NLG dos elementos estruturais, para então poder determinar os
esforços gerados pelos EGSO.
Em relação ao coeficiente Gama-Z calculado para a simulação S05, verificou-se que o
valor apresentado está muito distante da faixa de operação determinada pela ABNT NBR
9062:2017. Para tal situação, além da recomendação de um processo de cálculo mais rigoroso,
vale verificar se a solução estrutural é a mais adequada para as condições arquitetônicas
apresentadas.
Quanto ao coeficiente Gama-Z analisado na simulação S06, a ABNT NBR 9062:2017
identifica a estrutura como um sistema com deslocabilidade moderada, já que o valor
encontrado é inferior a 1,30. Por meio desta análise é possível determinar os EGSO pelo
método aproximado, aplicando às forças horizontais um coeficiente de majoração igual ao valor
do coeficiente Gama-Z.
Com um coeficiente de 1,55, a ABNT NBR 9062:2017 orienta para a simulação S07
um processo de cálculo mais rigoroso, adotando condições mais precisas para a NLF e NLG
dos elementos. Somente com análises mais apuradas poderão ser quantificados os esforços
devido aos EGSO.
A simulação S08 apresentou um coeficiente Gama-Z de 1,02 que, segundo a ABNT
NBR 9062:2017, caracteriza a estrutura como um sistema com deslocabilidade reduzida. Para
esta situação não é necessário realizar a majoração dos esforços, uma vez que os EGSO podem
ser desprezados.

4.1 DISCUSSÃO

Através do estudo de caso é possível verificar qual o comportamento do coeficiente
Gama-Z do pórtico analisado em cada uma das simulações. Isso permite compreender as
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condições de estabilidade da edificação quando consideramos somente os efeitos gerados pelo
EGSO.
A figura 7 apresenta, por meio de um gráfico, os resultados dos coeficientes Gama-Z
para as cinco primeiras simulações. Todas as análises adotaram um sistema estrutural em
esqueleto, com pilares engastados na fundação e ligação viga-pilar articulada.

Figura 7 - Coeficiente Gama-Z para as simulações S01 a S05.
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Coeficiente Gama-Z
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

É importante destacar que os elementos que formavam o sistema estrutural das cinco
simulações possuem as mesmas dimensões e propriedades físicas. A única característica
diferente entre ele é o número de pavimentos para cada análise.
Em relação ao comportamento apresentado pelo coeficiente Gama-Z, percebe-se que,
conforme acrescentou-se pavimentos à estrutura, maior foi o valor do coeficiente Gama-Z e,
consequentemente, mais influente se tornaram os EGSO para a determinação dos esforços
solicitantes.
As simulações S02 e S03 apresentaram um sistema estrutural com deslocabilidade
moderada, onde o coeficiente Gama-Z encontra-se entre os valores de 1,10 e 1,30. Para esses
casos a ABNT NBR 9062:2017 permite realizar o processo simplificado de consideração dos
EGSO.
A fim de verificar o impacto dos EGSO descritos nesta situação, obteve-se, por meio do
Ftool, o momento fletor na base dos pilares. A figura 8 apresenta os momentos fletores da
primeira análise (EPO) e os da situação que considera a majoração dos esforços horizontais
através do coeficiente Gama-Z (EGSO). A identificação dos pilares analisados, se dá por meio
dos eixos indicados pela figura 3.
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Figura 8 - Momento fletor na base dos pilares – S03.
90 kN.m
75 kN.m
60 kN.m
45 kN.m
30 kN.m
15 kN.m
0 kN.m

A
B
C
D
E
F
G
EPO 67 kN.m 65 kN.m 56 kN.m 55 kN.m 56 kN.m 54 kN.m 35,8 kN
EGSO 83 kN.m 81 kN.m 72 kN.m 72 kN.m 72 kN.m 70 kN.m 52,4 kN

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Por meio figura 8, é possível verificar que o acréscimo de 29% nos esforços horizontais
da simulação S03 geraram, para as considerações aplicadas, uma variação em torno de 24 a
46% do momento fletor resultante na base dos pilares que compõem o sistema estrutural
analisado.
As simulações S04 e S05 apresentaram o coeficiente Gama-Z fora da faixa de operação
determinada pela NBR 9062:2017. Para a norma, essas situações demandam um cálculo mais
rigoroso, com maior preciosismo para as condições de NLF e NLG dos elementos estruturais.
As simulações S06 e S07 adotaram o mesmo número de pavimentos que as simulações
S04 e S05, respectivamente. O intuito desta análise era verificar se a tentativa de aumentar a
rigidez da estrutura, adotando pilares com seção transversal de 50x70 centímetros, impactaria
significativamente o resultado do coeficiente Gama-Z calculado para cada situação.
É importante destacar que alterando a seção transversal dos pilares alteram-se,
consequentemente, a área e o momento de inércia dos elementos. Todas os demais parâmetros
para a análise, como módulo de elasticidade, disposição e comprimento das vigas e pilares e,
principalmente, modelo de ligação, permaneceram as mesmas das simulações anteriores.
Quando comparadas com as simulações S04 e S05 pode-se verificar que as tentativas
de aumentar a seção transversal dos pilares surtiram efeito. Em ambas simulações houve uma
redução significativa do coeficiente de majoração. Para as simulações com cinco pavimento
houve uma redução de aproximadamente 26% no valor do coeficiente Gama-Z, enquanto as
simulações realizadas para seis pavimentos reduziram em, aproximadamente, 51% a
instabilidade do pórtico.
No entanto, apesar de reduzir Gama-Z por mais da metade, o acréscimo de seção
transversal para os pilares da simulação S07 ainda não foi capaz de trazer o valor do coeficiente
para os limites de operação estabelecidos pela ABNT NBR 9062:2017.
A segunda tentativa para aumentar a rigidez da estrutura e, por consequência diminuir
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o deslocamento horizontal relativo da edificação, contou com a alteração do sistema
construtivo. Desta vez adotou-se para a simulação S08 a condição de ligações rígidas entre os
elementos de vigas e pilares.
Na figura 9 é possível verificar o comportamento do coeficiente Gama-Z para as
simulações que adotaram seis pavimentos.

Simulações

Figura 9 - Gama-Z para simulações com seis pavimentos.
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Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Quando comparada com as simulações S05 e S07, verifica-se que o sistema estrutural
com ligações rígidas reduz o coeficiente para um valor que, de acordo a ABNT NBR
9062:2017, desprezam os efeitos globais de segunda ordem.
Além da redistribuição dos esforços nos pórticos formados por ligações rígidas, a
redução brusca do coeficiente se dá ao fato de que as condições normativas para a NLF do
material, permitem uma redução de apenas 20% do módulo de elasticidade tangente do
concreto, enquanto para ligações articuladas o módulo de elasticidade deve ser reduzido pela
metade.

5 CONCLUSÕES

Após a análise dos resultados obtidos pelo estudo, é possível determinar que conforme
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adicionam-se pavimentos a uma estrutura pré-moldada com sistema estrutural em esqueleto e
ligação viga-pilar articulada, o coeficiente de majoração para determinação dos EGSO, GamaZ, também aumenta e de maneira exponencial.
Durante as tentativas de aumentar a rigidez de um sistema estrutural, confirmou-se que
aumentar as dimensões da seção transversal dos pilares ou utilizar outro modelo de ligação
viga-pilar permitem diminuir os valores de deformação horizontal da estrutura e, por
consequência, o valor do coeficiente Gama-Z. No entanto, estas condições precisam ser
avaliadas com cuidado, uma vez que elementos mais robustos podem atrapalhar a
funcionalidade da edificação, e modelos construtivos com ligações rígidas ou semirrígidas
apresentam maior dificuldade de execução no canteiro de obras.
Por meio deste trabalho é possível afirmar que, para a edificação estudada, tomando
como fator determinante a estabilidade da edificação, a utilização de um sistema estrutural em
esqueleto, com pilares engastados na fundação e ligação viga-pilar articulada, é recomendada
para uma estrutura com até quatro pavimentos. Acima desta condição, os EGSO atuam de
maneira com que seja necessária uma avaliação mais rigorosa durante a análise estrutural,
utilizando outros métodos de cálculo ou adotando, se necessário, outras soluções construtivas
ou de contraventamento.
Conclui-se também, que o coeficiente Gama-Z de uma estrutura pré-moldada de
múltiplos pavimentos, está diretamente associado ao deslocamento que o sistema sofre durante
a aplicação das cargas horizontais atuantes na edificação. A consideração de cálculo deste
parâmetro de estabilidade estrutural, além de ser uma maneira mais simplificada para a
determinação dos EGSO, também pode ser utilizada para diversas situações e modelos
construtivos, desde que respeite as condições limitantes do método.
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BOB WAITER: APLICATIVO DE AUTOATENDIMENTO PARA RESTAURANTES
COM JQUERY MOBILE1
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RESUMO
As constantes filas de espera, disputa por mesas e a falta de agilidade na hora do atendimento são alguns dos
inconvenientes de restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes em dias mais movimentados. Ter que dividir as
atenções entre encontrar um bom lugar e enfrentar a espera por um garçom leva muitos clientes a desconsiderarem
um estabelecimento para uma refeição. Esta pesquisa tem como objetivo detalhar o desenvolvimento de um
protótipo de aplicativo de autoatendimento para a realização de pedidos em restaurantes, proporcionando ao cliente
uma melhora nos momentos de lazer seja com seus amigos ou familiares. Quanto a metodologia, caracteriza como
pesquisa descritiva de lógica aplicada. Para que os objetivos sejam alcançados, foi realizada uma revisão da
literatura sobre as tecnologias e linguagens de programação utilizadas. Foram também construídos o capítulo de
análise contendo os detalhes da especificação da ferramenta, e o capítulo de implementação onde estão
apresentados os aspectos relacionados ao desenvolvimento. O Bob Waiter, como é chamado o aplicativo, oferece
aos usuários uma melhora na realização de pedidos, servindo como uma ferramenta facilitadora nos momentos de
lazer, bem como aos empresários do ramo um maior controle do seu estabelecimento.

Palavras-chave: Aplicativo de Autoatendimento para Restaurantes. Desenvolvimento de Aplicativo. Sistemas de
Informação.

ABSTRACT
Waiting lines, squabbling tables and lack of responsiveness are some of the drawbacks of restaurants on busy days.
Having to divide the attention between finding a good place and facing the wait for a waiter leads many customers
to disregard an establishment for a meal. This research aims to detail the development of an application prototype
for placing orders in restaurants, providing the customer with an improvement in leisure time with friends or
family. As for the methodology, it is characterized as a descriptive research of applied logic. In order to achieve
the objectives, a literature review will be performed on the technologies and programming languages used. It was
also built, the analysis chapter containing the details of the tool specification, and in the implementation chapter
are presented the aspects related to the development. Bob Waiter, as the app will be called, offers users better order
fulfillment, serving as a facilitating tool at leisure, as well as business owners greater control of their establishment.

Keywords: Self-Service Application for Restaurants. Application Development. Information Systems.
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1 INTRODUÇÃO

A correria do dia a dia vem afastando, cada vez mais, o consumidor da cozinha de casa.
Esse cenário justifica o número de pessoas que procuram otimizar o tempo ao optar por uma
alimentação rápida e, em sua maioria, fora de casa. Dados apontam que homens e mulheres
gastam em torno de 25% de suas rendas com comida na rua (GLOBO, 2018). Contudo, a espera
por um atendimento em um dia movimentado pode ser muito decisiva na hora de escolher um
estabelecimento para uma refeição. Demora do garçom, mau atendimento e dificuldade na
entrega são alguns dos problemas que encontramos na hora de realizar o pedido em dias de
grande movimento.
De acordo com dados divulgados pela Associação Nacional de Restaurantes, o setor de
alimentos fora de casa apresentou um aumento de 3,5% no último ano (EXAME, 2019). Ou
seja, cada vez mais as pessoas têm procurado bares, restaurantes e lanchonetes para se
alimentar, seja desde um simples almoço até um happy hour no fim do dia. Diante disso, o
mercado da tecnologia da informação tem aberto espaço para que inovações encontrem
alternativas capazes de auxiliar os consumidores na hora de realizar um pedido.
“O mercado de softwares voltados para a área gastronômica está crescendo rapidamente
no [...], principalmente devido ao crescimento de estabelecimentos voltados ao delivery. Os
estabelecimentos voltados ao delivery são voltados para a entrega de pedidos de lanches,
comidas e bebidas.” (WEHMUTH; CREUTZBERG, 2018, p.8), porém, observa-se uma
deficiência em aplicativos e softwares para o autoatendimento, ou seja, quando o cliente está
no estabelecimento. Ao tentarmos realizar um pedido nos deparamos com a deficiência no
atendimento, levando muita das vezes um grande tempo para a realização. Verificou-se assim
uma oportunidade para o desenvolvimento de um aplicativo voltado para autoatendimento em
bares, lanchonetes e restaurantes, este aplicativo será chamado de Bob Waiter.
Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo geral detalhar o desenvolvimento de um
protótipo de aplicativo que permita a realização de pedidos em restaurantes com uso do jQuery
Mobile. Para que o objetivo pudesse ser alcançado foram traçados objetivos específicos, sendo
constituída da seguinte forma: primeiramente na revisão da literatura são apresentadas as
linguagens, tecnologias, e softwares usadas no desenvolvimento do protótipo, seguido do
capítulo da metodologia. No terceiro capítulo é realizada a descrição detalhada da análise do
protótipo, com todos os requisitos levantados. No capítulo de implementação é apresentado o
passo-a-passo do desenvolvimento do aplicativo, onde são abordadas as técnicas utilizadas
durante o desenvolvimento, bem como são apresentadas cada uma das rotinas desenvolvidas.
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Por fim, no capítulo final, são apresentadas as considerações finais e recomendações de
trabalhos futuros.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MÓVEIS

Estudos sobre usabilidade com dispositivos móveis mostram claramente que os usuários
tendem a ter um melhor desempenho com os apps do que com sites. Os aplicativos atingem
uma marca de 74% de aceitação pelos usuários contra 64% dos sites adaptados para uso em
dispositivos móveis. (NIELSEN; BUDIU, 2014). Segundo Nielsen e Budiu (2014), os
aplicativos móveis são mais fáceis de usar do que os sites responsivos desenvolvidos para
dispositivos móveis, porque apenas uma otimização limitada é possível durante o projeto do
site. A superioridade dos aplicativos nativos acontece sobre qualquer tipo de plataforma,
inclusive para os desktops. Entretanto, os computadores desktops são tão poderosos que os
aplicativos desenvolvidos para web são adequados para muitas tarefas.
Os dispositivos móveis ao contrário dos computadores desktops, não oferecem uma
experiência agradável ao usuário. Telas pequenas, conectividade lenta, maior custo de interação
e menor precisão nos cliques são alguns dos problemas encontrados no desenvolvimento dos
aplicativos móveis. (NIELSEN; BUDIU, 2014). Para os autores Nielsen e Budiu (2014), os
aplicativos podem oferecer um modelo de negócio diferente para os fornecedores de conteúdo,
uma vez que as diversas lojas de aplicativos oferecem uma capacidade de pagamento através
da Internet de uma quantia pequena que lhes permite receber dinheiro dos usuários com a venda
destes aplicativos.

2.2 HTML

O HTML é baseado na forma de organizar o conteúdo de forma não linear, conhecido
como Hipertexto. Para eles o Hipertexto é um conjunto de elementos ou nós, que são ligados
por conexões. Desde o surgimento do HTML, ele foi desenvolvido para ser uma linguagem
independente de plataformas, navegadores e outros meios de acesso. Dessa forma, evitou-se
que a Web fosse criada com aspectos incompatíveis e limitada (EIS; FERREIRA, 2012).
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Para Miletto (2014), o HTML é uma linguagem de marcação utilizada para criar páginas
acessadas através de um navegador, tendo como característica principal dessas páginas a
utilização do hipertexto para viabilizar a navegação. O HTML é a base para criarmos uma
página exibida em um navegador na Web. Ele é constituído por um conjunto de TAGs que
possibilitam a exibição do conteúdo, permitindo utilizar recursos como: hipermídia, links,
imagens, vídeos e tabelas (MILETTO, 2014). Uma TAG é uma palavra especifica da linguagem
HTML, para iniciar é utilizado sinais de “menor que” (<) e “maior que” (>). Os autores afirmam
que o HTML não faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, porém, existe um padrão
definido pela W3C, que é utilizar sempre o nome das TAGs com as letras minúsculas
(MILETTO, 2014).
As imagens são um recurso muito utilizado em páginas Web, pois a utilização de uma
imagem pode deixar a página mais atrativa para o usuário (MILETTO, 2014). O HTML5 é a
versão atual desta linguagem de marcação. Para Eis e Ferreira (2012, p.29), “O HTML5 é a
nova versão do HTML4. Enquanto o WHATWG define as regras de marcação que usaremos
no HTML5 e no XHTML, eles também definem APIs que formarão a base da arquitetura web.”.

Um dos principais objetivos do HTML5 é facilitar a manipulação do elemento
possibilitando o desenvolvedor a modificar as características dos objetos de forma não
intrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário final. Ao contrário das
versões anteriores, o HTML5 fornece ferramentas para a CSS e o JavaScript fazerem
seu trabalho da melhor maneira possível. (EIS; FERREIRA, 2012, p.29).

O HTML5 cria novas TAGs e modifica a função de outras. As versões antigas do HTML
não continham um padrão universal para a criação de seções comuns e específicas como rodapé,
cabeçalho, sidebar, menus e etc (EIS; FERREIRA, 2012). Segundo Eis e Ferreira (2012, p.30),
“O HTML5 modifica a forma de como escrevemos código e organizamos a informação na
página. Seria mais semântica com menos código. Seria mais interatividade sem a necessidade
de instalação de plugins e perda de performance.”. Os autores deixam claro que, o HTML5 está
sendo desenvolvido para ser compatível com os browsers recentes, possibilitando assim, a
utilização de novas características imediatamente. (EIS; FERREIRA, 2012).

2.3 CSS
A W3C (2016) descreve o CSS como um idioma para descrever a apresentação de
páginas Web, incluindo cores, layout e fontes, permitindo adaptar a apresentação a diferentes
tipos de dispositivos. Silva (2012a) comenta que a finalidade do CSS é devolver ao
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HTML/XML o proposito inicial da linguagem, ou seja, as duas linguagens devem ser utilizadas
apenas para marcação e estruturação de conteúdo. Eis e Ferreira (2012) afirmam que o CSS é
responsável por formatar a informação que é entregue pelo HTML, podendo ser qualquer coisa
como: imagem, texto, vídeo, áudio e etc. Na visão de Miletto (2014) o CSS permite diferentes
tipos de formatação, desde bordas, cores, elementos de textos, layouts diferenciados e etc.

As folhas de estilo em cascata (ou CSS – Cascading Style Sheets) mudam a forma de
organização das páginas. O HTML passa a ser utilizado somente como elemento para
estruturar as páginas, e o CSS é utilizado na formatação da aparência das páginas.
Com o CSS, é possível definir em um único local a formatação que será́ utilizada por
cada TAG. Com isso, apenas um arquivo é alterado, sendo que a mudança é
automaticamente propagada a todas as páginas que compõem o site. (MILETTO,
2014, p.70).

Neste caso, o autor deixa claro que as folhas de estilo possibilitam criar estilos
personalizados para diferentes elementos como: títulos, listas, imagens, etc., além de permitir a
definição de cores, fontes, bordas, alinhamentos e etc. Para Eis e Ferreira (2012, p.138), “Com
as atualizações do CSS3 e com os browsers atualizando o suporte do CSS2.1, nós entramos em
um patamar onde sem dúvida o CSS é a arma mais poderosa para o designer web.”.
A letra C em CSS significa cascata, que indica que as regras de estilos aplicadas em um
determinado elemento de um documento podem ser provenientes de uma cascata de fontes
diferentes como: folha de estilo do navegador Web, folha de estilo do documento e o atributo
style dos elementos HTML. Os estilos atribuídos com o style anulam os estilos colocados na
folha de estilo, e os estilos das folhas de estilo de um documento anulam os estilos padrão dos
navegadores. Um elemento pode até corresponder a mais de um seletor dentro de uma folha de
estilo, isso ocorre quando as propriedades de estilo associadas a todos esses seletores são
aplicadas ao elemento (FLANAGAN, 2011).

2.4 JAVASCRIPT

Flanagan (2011) define o JavaScript como uma linguagem de programação Web, sendo
utilizado pela maioria dos sites modernos e suportável por todos os navegadores modernos
também. Para Haverbeke (2018), o JavaScript é uma linguagem utilizada pelos principais
navegadores para adicionar programas em páginas da Web, tornando assim os aplicativos mais
modernos, podendo ainda ser utilizado em sites para fornecer diversas formas de interatividade
e inteligência.
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Na visão de Fortes e Grillo (2008, p.3), “JavaScript é uma linguagem de programação
de propósito geral, dinâmica e possui características do paradigma de orientação a objetos. Ela
é capaz de realizar virtualmente qualquer tipo de aplicação, e rodará no browser do cliente”.
Fortes e Grillo (2008) comentam que o JavaScript permite criar pequenos programas embutidos
no próprio código de uma página HTML e que é capaz de gerar números, processar dados,
validar formulários, alterar o valor de elementos HTML e criar elementos HMTL.

JavaScript é uma linguagem completa e poderosa que possui muitas das qualidades
de diversa outras linguagens, como: listas associativas, tipagem dinâmica e expressões
regulares de Perl e a sintaxe similar a C/C++, linguagens de grande reconhecimento
tanto no mundo acadêmico quanto comercialmente. Além disso, JavaScript é
multiparadigma e entre eles destacam-se a programação estrutural e orientada a
objeto; possui funções de ordem superior; entre outros. (FORTES; GRILLO, 2008,
p.4).

Haverbeke (2018) ressalta que uma boa linguagem de programação pode ajudar o
programador, permitindo que ele e o computador falem sobre as ações que o computador deve
executar em um nível mais alto. Fortes e Grilo (2008, p.3-4), afirmam que “Mesmo com o alto
potencial de recursos para desenvolvimento de programas oferecidos pela linguagem, grande
parte das pessoas que usam JavaScript não são programadores e isso lhe deu a reputação de ser
uma linguagem para amadores, o que não é verdade”.

2.4.1 JavaScript em documentos Web

Flanagan (2011) comenta que um programa escrito em JavaScript pode manipular o
conteúdo de documentos por meio do objeto Document e dos objetos Element que o mesmo
contém, sendo possível alterar a apresentação desse conteúdo com scripts de estilos e classes
CSS. Podemos definir um comportamento para os elementos do documento através de eventos
apropriados, sendo que a combinação de conteúdo de script, apresentação e comportamento é
chamada de HTML Dinâmico ou DHTML (FLANAGAN, 2011).
A utilização do JavaScript nos documentos Web deve ser controlado e moderado, uma
vez que o papel da linguagem é melhorar a experiência de navegação do usuário, sendo que a
utilização do mesmo torna mais fácil obtenção e o envio de informações. A utilização do
JavaScript também pode facilitar a experiência do usuário, uma vez que é possível criar
animações e outros efeitos visuais, ordenar colunas de uma tabela ou até mesmo ocular certo
conteúdo e revelar detalhes progressivamente (FLANAGAN, 2011).
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2.4.2 Javascript do lado do Cliente

O objeto Window é o principal ponto de entrada para todos os recursos e APIs de
JavaScript do lado do cliente, sendo que o mesmo representa uma janela ou quadro de
navegador Web podendo ser referenciado através do Window. O objeto Window também pode
definir métodos, como alert(), que exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo, o
setTimeout() que registra uma função a ser chamada após um intervalo de tempo que é definido
(FLANAGAN, 2011).
Não é necessário utilizar a propriedade Window explicitamente, o JavaScript do lado do
cliente o objeto Window também é um objeto global, isso significa que o objeto está no topo do
escopo e que suas propriedades são globais. O objeto Window possui uma propriedade window
que referencia a si mesmo, podendo ser utilizado se precisar referenciar o objeto janela em si,
mas que normalmente não é necessário utilizar o window se quiser apenas se referir as
propriedades de acesso (FLANAGAN, 2011).

Uma das propriedades mais importantes do objeto Window é document: ela se refere
a um objeto Document que representa o conteúdo exibido na janela. O objeto
Document tem métodos importantes, como getElementById(), que retorna um único
elemento documento (representando um par de abertura/fechamento de marcações
HTML e todo o conteúdo entre elas) baseado no valor de seu atributo id.
(FLANAGAN, 2011, p. 300).

Para Flanagan (2011), existe outro conjunto importante de propriedades em objetos
Window, Document e Element que são as propriedades do mecanismo de tratamento de eventos
handlers, que permite que os scripts especifiquem funções que devem ser chamadas de forma
assíncrona quando certos eventos ocorrerem. Flanagan (2011, p.301), afirma que “Um dos
mecanismos de tratamento de evento mais importantes é o handler onload do objeto Window.
Ela é disparada quando o conteúdo do documento exibido na janela está estável e pronto para
ser manipulado.”.

2.4.3 Compatibilidade, Interoperabilidade e Acessibilidade em JavaScript
Flanagan (2011, p.317) lembra que “O navegador Web é o sistema operacional dos
aplicativos Web, mas a Web é um ambiente heterogêneo e seus documentos e aplicativos serão
vistos e executados em navegadores de épocas diferentes e de fornecedores diferentes”.
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Segundo o autor, é um grande desafio escrever programas complexos em JavaScript do lado do
cliente e que os mesmos sejam executados corretamente, uma vez que existe uma variedade tão
grande de navegadores que podemos utilizar. Os problemas de compatibilidade e
interoperabilidade de JavaScript do lado do cliente estão divididos em três categorias:
Evolução, Não implementação e Erros. O autor ainda ressalta que felizmente a linguagem é
implementada considerando a interoperabilidade por todos os fornecedores de navegador, não
sendo uma fonte de problemas de compatibilidade. (FLANAGAN, 2011)
Segundo Flanagan (2011), a Web é uma ferramenta incrível, uma vez que ela permite
que seja disseminada informações, e a utilização de programas JavaScript podem melhorar o
acesso a essas informações. Flanagan (2011) lembra que devemos tomar muito cuidado ao
escrever códigos JavaScript, uma vez que podemos inadvertidamente negar informações aos
usuários com limitações visuais ou físicas por exemplo.
Uma outra preocupação quanto a acessibilidade dos usuários, sendo ela a utilização de
um dispositivo de apontamento como o mouse. Uma vez que escrevemos um código que tem
um evento específico do mouse, estamos excluindo esses usuários que não utilizam
(FLANAGAN, 2011). O autor por fim ressalta que criar páginas Web acessíveis não é algo
simples, e que os desenvolvedores de aplicativos Web devem estar preocupados e engajados
com acessibilidade dos usuários.

2.4.4 O que o JavaScript não pode fazer

A primeira defesa dos navegadores Web contra códigos mal-intencionados é não aceitar
alguns recursos. Por exemplo o JavaScript do lado do cliente não oferece a oportunidade de
gravar ou excluir arquivos arbitrários no computador do cliente (FLANAGAN, 2011).
Flanagan (2011) lembra que o JavaScript do lado do cliente não tem qualquer recurso
de conexão em rede de uso geral, sendo que pode ser feito um script através do protocolo HTTP,
porém não é permitido acesso sem intermediários a rede mais ampla. O autor afirma que a
segunda linha de defesa dos navegadores contra códigos mal-intencionados é impor restrições
ao uso de alguns recursos que suportam. Um programa JavaScript pode abrir novas janelas do
navegador, mas que a maioria dos navegadores restringem esse recurso, afim de evitar abuso
com pop-ups por parte dos anunciantes. Um script não pode ler documentos carregados de
servidores diferentes do documento que contém o script, sendo assim, os scripts ficam
impedidos de inspecionarem a entrada do usuário em outras páginas (FLANAGAN, 2011).
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2.4.5 Visão geral do DOM

O Document Object Model, ou DOM, é uma API fundamental para representar e
manipular o conteúdo de documentos HTML e XML, porém, deve-se entender os vários
detalhes existentes na arquitetura da DOM. Os elementos aninhados de um documento HTML
ou XML são representados na DOM como uma árvore de objetos, a representação em árvore
de um documento HTML contém nós representando marcações ou elementos HTML, como
body e p. (FLANAGAN, 2011).
Toda raiz de uma árvore está o nó Document, que irá representar o documento inteiro,
sendo que os nós que representam elementos HTML são os nós Element e os nós que
representam texto são os Text. O Document, Element e o Text são subclasses de Node, sendo
que o Document e Element são as duas classes DOM mais importantes (FLANAGAN, 2011).
Haverbeke (2018), define o DOM como uma estrutura de dados que representa o modelo do
documento do navegador, sendo organizado como uma árvore, no qual os elementos são
organizados hierarquicamente de acordo com a estrutura do documento.

2.5 JQUERY

Para Rutter (2012), a jQuery é uma biblioteca JavaScript que foi desenvolvida com o
intuito de auxiliar desenvolvedores web a criarem e expandir as interações JavaScript de uma
maneira rápida e concisa. Na visão de Rutter (2012, p.5), “A jQuery não oferece qualquer
funcionalidade nova, ela usa de APIs existentes do JavaScript, que são difíceis de entender e
criar, e as disponibiliza para um público mais amplo por meio de sua sintaxe de fácil
compreensão e criação.”.
A jQuery é como frameworks ou esquemas que possuem um conjunto de regras e
diretrizes que contribuem na criação de um site, ou seja, as bibliotecas JavaScript facilitam
muito a criação de JavaScript por Web designer e desenvolvedores web. (RUTTER, 2012). De
acordo com Rutter (2012, p.6), “O benefício mais importante do uso de uma biblioteca
JavaScript é poder lançar mão de um imenso conjunto de funções para ir além do conteúdo não
interativo e entediante das páginas web.”. “As bibliotecas JavaScript podem oferecer maneiras
para os desenvolvedores Web e Web designers trabalharem com efeitos, animações, eventos,
Ajax e widgets (mini aplicativos) de interface de usuário interativos, permitindo um
desenvolvimento Web rápido e ágil.”. (RUTTER, 2012, p.6).
Neste caso, a utilização de bibliotecas JavaScript como a jQuery, geram um benefício
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de evitar a repetição de código fonte, uma vez que ao criarmos funções JavaScript acabamos
criando uma série de código fonte muito semelhante, e que com uma biblioteca podemos
eliminar essa repetição. (RUTTER, 2012). Rutter (2012, p.10) afirma, “A jQuery é incrível
porque não é necessário conhecimento de programação avançado para executar a manipulação
do DOM”.
Como um framework para desenvolvimento web surgiu o jQuery Mobile, utilizado para
criação de aplicações para smartphones e tablets uma vez que o framework é otimizado para
interação por toque. (SILVA, 2012b). O seu desenvolvimento está voltado para fornecer
mecanismos capazes de criar sistemas unificados baseados em HTML5 e CSS3, sendo capazes
de ser funcional em diferentes plataformas móveis. (SILVA, 2012b). Para Silva (2012b, p.21),
“O framework aplica o princípio ‘fazer mais escrevendo menos’, que rege o desenvolvimento
da biblioteca jQuery, com a facilidade de criar aplicações únicas para todos os dispositivos
móveis e sistemas operacionais.”. Uma das condutas que o framework estabelece é que se trata
de uma ferramenta capaz de desenvolver aplicações que sejam suportadas pela maioria dos
navegadores modernos e das plataformas para smartphone e tablets.
Para Schmitz (2016), o melhor da jQuery Mobile é que não é necessário aprender nada
novo ou complicado, uma vez que ele é HTML puro. O autor ainda comenta que basta apenas
conhecer os conceitos fundamentais para começar a desenvolver uma aplicação. Com jQuery
Mobile é possível criar páginas HTML, já que este é o principal objetivo. Podemos criar
também barra de botões, já que são indispensáveis para usuários mobile, formulários e seus
controles, sendo possível criar controles específicos e até listas. (SCHMITZ, 2016).

2.6 PHP

PHP é uma linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento de scripts que
funcionam do lado servidor de uma aplicação web, podendo ser incorporado em partes de
código HTML. (CONVERSE; PARK, 2003, p. 3). De acordo com Dall’Oglio (2016) a
linguagem PHP foi oficialmente criada por Rasmus Lerdorf em 1994, que no início significava
Personal Home Page Tools. Sendo que a linguagem era formada por um conjunto de scripts
escritos em linguagem C, voltados para a criação de páginas dinâmicas. Segundo Dall’Oglio
(2016), com o passar do tempo diversas pessoas passaram utilizar o PHP, então Rasmus
adicionou uma interação com Banco de Dados. Já em 1995, o código fonte do PHP foi liberado,
e graças a este feito diversos desenvolvedores puderam se juntar no projeto.
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2.7 LARAVEL

Laravel é um framework PHP utilizado para o desenvolvimento web, sendo que o
mesmo se utiliza da arquitetura MVC tendo como principal característica auxiliar no
desenvolvimento de aplicações seguras e performáticas de forma rápida, simples e com código
limpo. (DEVMEDIA, 2015). O Laravel utiliza uma Engine de template chamada Blade, que
traz diversos recursos que ajudam a criar interfaces bonitas e funcionais de forma rápida e
evitando a duplicação de código fonte. Desenvolvedores que nunca trabalharam com
Framework podem aprender a utilizar o Laravel sem grandes dificuldades, uma vez que o
Laravel tem uma ótima documentação e uma comunidade ativa. (DEVMEDIA, 2015).

2.8 BANCO DE DADOS E POSTGRE SQL

Os sistemas de gerência de banco de dados (SGBD) surgiram no início da década de 70
com o objetivo de facilitar a programação de aplicação de banco de dados. Sendo que os
primeiros sistemas eram caros e difíceis de usar. Na mesma época, houve um investimento
considerável de pesquisa na área de bando de dados. Esse investimento resultou em um tipo de
SGBD, o SGBD relacional. (HEUSER, 1998).

O projeto de banco de dados usualmente ocorre entre três etapas. A primeira etapa, a
modelagem conceitual, procura captar formalmente os requisitos de informação de
um banco de dados. A segunda etapa, o projeto lógico, objetiva definir, a nível de
SGBD, as estruturas de dados que implementarão os requisitos identificados na
modelagem conceitual. A terceira etapa, o projeto físico, define parâmetros físicos de
acesso ao BD, procurando otimizar a performance do sistema como um todo.
(HEUSER, 1998, p.8).

O PostgreSQL, por sua vez, é um SGBD objeto relacional que foi desenvolvido através
da internet por desenvolvedores espalhados pelo mundo, o mesmo se torna uma alternativa de
código fonte aberto para SGBDs comerciais como o Oracle. (RIBAMAR, 2006). O PostgreSQL
suporta grande parte do SQL padrão, além de oferecer outros recursos modernos como:
comandos complexos, chaves estrangeiras, gatilhos, visões, integridade de transações, controle
de simultaneidade multiversão e múltiplas transações. (POSTGRESQL, 2019).
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3 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois seu objetivo se propõe detalhamento
do desenvolvimento de um protótipo de um aplicativo de autoatendimento para realização de
pedidos em restaurantes, além de oferecer maior controle sobre as vendas e entregas do
estabelecimento. Em relação a lógica, a pesquisa classificasse como aplicada, pois propõem
uma solução que visa facilitar a realização dos pedidos nos estabelecimentos. O trabalho buscou
responder ao seguinte problema: Como facilitar a realização de pedidos em restaurantes com
jQuery Mobile?
Na revisão da Literatura, buscou-se apresentar os conceitos sobre os temas relacionados
ao trabalho, como as linguagens de programação e ferramentas desenvolvimento. Com base na
revisão da literatura, e nas pesquisas realizadas, buscou-se listar e detalhar na análise todos os
requisitos necessários para o desenvolvimento do aplicativo para realização de pedidos.

4 ANÁLISE

Este aplicativo tem o propósito de facilitar a realização dos pedidos em restaurantes,
melhorar a captura de pedidos e entregas. O aplicativo vem com a ideia de autoatendimento,
onde não se faz mais necessário a utilização do garçom para captura de pedidos, agora o próprio
cliente pode realizar o pedido sem a ajuda de um garçom.
Com o aplicativo Bob Waiter o estabelecimento pode dedicar mais tempo para outros
serviços, além de permitir que o garçom possa realizar atendimentos personalizados a clientes
mais específicos e agilizar a entrega de pedidos, uma vez que hoje sem o aplicativo os pedidos
são realizados, porém a entrega demora pela falta de garçons para entregar. Outra vantagem
que o estabelecimento tem ao utilizar o Bob Waiter é que ele passa a ter um controle total sobre
os pedidos. Os pedidos realizados para o estabelecimento são todos realizados pelo aplicativo,
tanto o cliente do estabelecimento realiza os pedidos pelo aplicativo, quanto os garçons também
realizam o pedido pelo app. Assim, todos os pedidos realizados no estabelecimento passam pelo
Bob Waiter, gerando maior confiança e controle sobre os pedidos existentes.
O estabelecimento ainda poderá visualizar como está a ocupação do estabelecimento, já
que toda vez que o estabelecimento receber um pedido estará vinculado a uma mesa e está mesa
por sua vez terá o seu status trocado para ocupada. Assim o estabelecimento poderá tomar
decisões como repassar aos garçons que o estabelecimento atingiu o limite de ocupação.

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 23-48, out./dez. 2020.

35

Para o cliente do estabelecimento o Bob Waiter vem para acabar com as disputas por
atenção do garçom com outras mesas ou enfrentar longas filas no balcão para realizar o pedido.
São coisas deste tipo que acabam com a fome de muitos usuários, levando a uma insatisfação
com o estabelecimento e até mesmo a um não retorno ao estabelecimento. Através do Bob
Waiter o cliente do estabelecimento terá a possibilidade escolher o estabelecimento em que se
encontra e visualizar seu cardápio todo na palma da mão. O cliente ainda poderá visualizar a
foto dos produtos antes da escolha, tirando eventuais dúvidas sobre o produto, proporcionando
uma experiência mais realista ao cliente.

4.1 REQUISITOS

Segundo Sommerville (2011), os requisitos de um sistema nada mais é que a as
descrições do que o sistema deve fazer, os serviços oferecem e as restrições a seu
funcionamento. Sendo que estes requisitos refletem as necessidades do cliente para um
determinado sistema que sirva para uma funcionalidade específica. Com base nas informações
levantadas, foram elencados os requisitos para o funcionamento do sistema. Os requisitos são
as funcionalidades disponíveis no sistema para que ele cumpra o que foi proposto. O Quadro 1,
representa os requisitos funcionais da aplicação web do estabelecimento.
Quadro 1 – Requisitos Funcionais aplicação web estabelecimento.
Número
RF01

Descrição
A aplicação web deverá possibilitar o usuário realizar login para acessar o sistema, será necessário informar
apenas o código do cliente e senha.

RF02
RF03

O sistema deverá possibilitar o usuário realizar logout do sistema, encerrando sua sessão.
O sistema deverá conter uma tela principal que será chamada logo após o login, onde possui todos os pedidos
existentes para o estabelecimento.

RF04

O sistema deverá conter na tela principal uma barra lateral com um menu que permite acesso as rotinas de
Categoria, Produto e Mesa.

RF05

O sistema deverá possibilitar manter as categorias de produtos para o estabelecimento. Exemplo: Pizza,
Petisco, Lanche, Bebidas.
O sistema deverá possibilitar manter os produtos para o estabelecimento. Exemplo: Skol, X-Salada, XBurguer.
O sistema deverá possibilitar manter as mesas do estabelecimento.
O sistema deverá dispor de uma consulta com os pedidos do estabelecimento.

RF06
RF07
RF08

Fonte: Acervo do autor

O Quadro 2, representa os requisitos necessário para o funcionamento da aplicação web
do administrador.
Quadro 2 – Requisitos Funcionais aplicação web administrador.
Número
RF09
RF10

Descrição
A aplicação web deverá possibilitar o usuário realizar login para acessar o sistema, será necessário
informar apenas o código do administrador e senha.
O sistema deverá possibilitar o usuário realizar logout do sistema, encerrando sua sessão.
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RF11
RF12

O sistema deverá conter uma tela principal que será chamada logo após o login.
O sistema deverá conter na tela principal um menu que permite acesso as rotinas de
Estabelecimento, Categoria de Estabelecimento e Usuário.
RF13
O sistema deverá possibilitar manter os estabelecimentos.
RF14
O sistema deverá possibilitar manter as categorias de estabelecimentos.
Exemplo: Pizzaria, Bar, Pastelaria.
RF15
O sistema deverá possibilitar manter os usuários que irão utilizar a aplicação.
Fonte: Acervo do autor

O Quadro 3, apresenta os requisitos necessário para o funcionamento da aplicação
mobile.
Quadro 3 – Requisitos Funcionais aplicativo mobile.
Número
RF16
RF17

Descrição
O aplicativo deverá possibilitar realizar um login para que possa ser utilizada a aplicação.
O aplicativo deverá possibilitar o usuário realizar um cadastro, informando dados como: nome, CPF,
endereço, bairro, telefone, cidade, data de nascimento, estado, email e senha.
RF18
O aplicativo deverá listar os estabelecimentos cadastrados na aplicação para o usuário.
RF19
O aplicativo deverá possibilitar o usuário visualizar o cardápio através de categorias.
Exemplo: Lanche, Petisco, Pizza, Porções e etc.
RF20
O aplicativo deverá possibilitar o usuário visualizar os produtos da categoria
selecionada. Exemplo: X-salada, X-burguer, X-egg e etc.
RF21
O aplicativo deverá possibilitar o usuário realizar o pedido dos produtos selecionados.
RF22
O aplicativo deverá possibilitar o usuário a visualização dos últimos pedidos/Locais que o mesmo
esteve.
RF23
O aplicativo deverá possibilitar o usuário visualizar os dados sobre o que foi pedido, trazendo tudo o
que foi pedido para a mesa.
RF24
O aplicativo deverá possibilitar o usuário cadastrar ou alterar informações no seu perfil.
Fonte: Acervo do autor

5 IMPLEMENTAÇÃO

Neste capitulo serão detalhadas as técnicas utilizadas e etapas realizadas para a
implementação do protótipo, bem como serão apresentadas as ferramentas e linguagens
utilizadas para o desenvolvimento.

5.1 TÉCNICAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS
Para o funcionamento do aplicativo foi necessário o desenvolvimento de uma aplicação
web que alimenta o aplicativo, é através dela que são realizados todos os cadastros referente ao
estabelecimento. Para o desenvolvimento da aplicação web foram utilizadas tecnologias web,
sendo que a linguagem principal escolhida foi o PHP. A escolha por esta linguagem de
desenvolvimento se levou por ela sem facilmente utilizada e ser de fácil junção com outras
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linguagens como HTML, CSS, JavaScript e jQuery.
O HTML foi utilizado para a estruturação do front-end da aplicação web. Por ser
utilizado por todos os navegadores e possuir diversos canais de pesquisas, ajuda e muito no
desenvolvimento da aplicação. O JavaScript foi utilizado com linguagem cliente-side para a
manipulação de elementos do lado do cliente, já que com o JavaScript é possível receber
informações e carregá-las em tela enquanto o usuário utiliza o sistema. Além de poder ser
utilizado para fazer requisições Ajax, o que auxilia na construção de sistemas web.
Juntamente ao JavaScript foi utilizado a jQuery, que é uma biblioteca voltada para
manipulação de dados do JavaScript, afim de auxiliar na interação do JavaScript tornando mais
rápida e fácil a sua utilização.
Para a estilização da aplicação web foi utilizado o CSS, uma vez que o mesmo possibilita
criar estilos personalizados para diferentes elementos, deixando a tela muito mais atraente para
o usuário, trazendo uma maior usabilidade.
Se tratando da programação back-end, foi utilizado a linguagem de programação PHP,
e para auxiliar no desenvolvimento da aplicação visando aumentar a produtividade, tornando o
desenvolvimento mais rápido e fácil foi utilizado o framework Laravel. Com a utilização deste
framework é possível ter uma maior segurança de dados, um desenvolvimento padronizado e
um gerenciado de banco de dados integrado. Com esse framework, foi possível realizar toda a
manipulação com o banco de dados, seus campos, tipo de dados e tabelas, graças sua biblioteca
interna chamada Eloquent. Este gerenciador do banco de dados interno do Laravel, oferece uma
tecnologia baseada nos modelos de aplicação. Para recuperar os dados gravados no banco de
dados também são utilizados os modelos. Para selecionar o registro no banco de dados é
necessário apenas realizar um sql na tabela de produtos no banco de dados. Os resultados que
serão obtidos nesta parte são enviados para a view, onde serão tratados e então exibidos em tela.
Para uma maior segurança da aplicação, o Laravel possui um controle interno de rotas
da aplicação, onde pode ser definido em seu arquivo de rotas as URL’s disponíveis aos usuários.
Este conjunto de rotas está disponível na aplicação, sendo que para criar uma nova rota, é
necessário definir a URL e para qual Controller interno da aplicação será responsável por
resolver aquela URL. Junto ao Controller é informado qual function será executada quando os
dados forem gerados ao seu respectivo Controller.
Para o desenvolvimento do aplicativo foi utilizada a biblioteca jQuery Mobile que é
utilizada especificamente para criação de aplicações para smartphones e tablets, uma vez que é
otimizada para interação por toque. A sua utilização é fácil, uma vez que é a mesma é baseada
em HTML5 e CSS3, permitindo criar telas de uma maneira muito simples e funcionais em
diferentes plataformas móveis.
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No que tange a questão banco de dados, optou-se pela escolha do PostgreSQL pois o
mesmo é um SGBD objeto relacional amplamente utilizado por desenvolvedores, sendo que, o
mesmo é gratuito. Além disso, o PostgreSQL possui diversos recursos modernos como gatilhos,
visões e controle de transação.
Para o desenvolvimento foi utilizado o editor de código fonte Visual Studio Code, uma
vez que o mesmo é poderoso, leve e ainda disponível para o sistema operacional Windows. O
editor possui diversos recursos como debugger que auxilia no desenvolvimento, além de
possuir diversas extensão para diferentes linguagens de programação.

5.2 UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

O protótipo possui uma aplicação web que alimenta o aplicativo, sendo que o mesmo
possui dois níveis de acessos, o acesso de modo: administrador e estabelecimento. No módulo
administrador ele poderá manter estabelecimentos, categorias de estabelecimentos e usuários.
Por sua vez o estabelecimento poderá manter categorias de produto, produto e mesas, além de
ter acesso aos seus pedidos. A página inicial padrão que a aplicação web oferece está
representada na Figura 1, está página é utilizado tanto pelo administrador quanto
estabelecimento.
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Figura 1: Aplicação Web: Tela de Login.

Fonte: Acervo do autor.

Para acessar o sistema é necessário realizar login, informando seu e-mail e sua
respectiva senha conforme apresentado na Figura 1. Após realizado login será redirecionado ao
menu com as funções disponíveis ao usuário conforme seu nível de acesso.

5.2.1 Aplicação Web Estabelecimento
Assim que o usuário informa o e-mail e senha e confirma, é validado no banco de dados
se o usuário e senha são válidos, caso seja, o usuário é redirecionado para a tela de pedidos onde
é possível visualizar todos os pedidos existentes para o estabelecimento. Está tela é atualizada
a cada 10 segundos, garantindo assim que novos pedidos serão visualizados rapidamente,
conforme pode-se observar na Figura 2.
Figura 2: Aplicação Web Estabelecimento: Tela Inicial -Consulta de Pedidos.

Fonte: Acervo do autor.
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O sistema permite que usuário mantenha as categorias de produto do estabelecimento,
podendo realizar as ações de consultar, incluir, alterar e excluir um registro. Conforme a Figura
3, são exibidas todas as categorias de produto cadastradas para o estabelecimento, sendo que na
esquerda existe um menu com acesso as rotinas de categoria, produto e mesa. Na parte superior
da tela existe um botão Incluir, que é utilizado para incluir um novo registro de categoria.
Figura 3: Aplicação Web Estabelecimento: Consulta de categorias de produto.

Fonte: Acervo do autor.

A tela de cadastro de categorias possui dois campos: código e descrição. O código o
sistema automaticamente, portanto este campo vem desabilitado não permitindo o usuário
alterar. A tela ainda conta com dois botões, um para confirmar que irá enviar os dados do
formulário para o servidor e outro para cancelar que irá remeter o usuário novamente para a tela
de consulta das categorias. As telas de manutenção todas seguem um padrão, para facilitar a
usabilidade do usuário.
O sistema permite que o usuário faça manutenção nos produtos, podendo realizar as
ações padrões destacadas anteriormente, uma vez que as telas seguem um mesmo padrão. Sendo
assim, o usuário pode consultar, cadastrar, alterar e excluir um produto. Na consulta de produtos
podemos ver que existe um botão incluir no topo da página e dois botões em cada linha da
consulta, um para alterar e outro para excluir o registro.
A tela de cadastro de produtos possui quatro campos, sendo eles: código, descrição,
preço e categoria. Sendo assim no cadastro de cada produto o usuário deve fazer o vínculo do
produto com uma categoria. O campo preço possui um tratamento, sendo possível digitar
apenas número para o campo, afim de evitar falhas na digitação. A tela possui o mesmo layout
das demais tela de manutenção do sistema, portanto conta com dois botões na parte inferior
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para confirmar e cancelar a manutenção do registro.
O sistema ainda permite que o usuário cadastre as de mesas do estabelecimento,
podendo realizar as ações padrões. Como as telas seguem um padrão, na parte superior da
consulta está disponível um botão incluir uma nova mesa para o estabelecimento.
Na tela de cadastro de mesas do estabelecimento existem três campos para serem
informados, sendo eles: código que por padrão vem desabilitado e preenchido, quantidade de
lugares que a mesa comporta e a situação da mesa, se ela está disponível ou ocupada, sendo que
ao realizar o pedido e vincular uma mesa a mesa selecionada terá seu estado trocado para
ocupada. Por padrão a tela ainda possui os campos de confirmar e cancelar.

5.2.2 Aplicação Web Administrador

Assim que o usuário informa o e-mail, senha e confirma, é validado no banco de dados
se o usuário e senha são válidos, caso seja, o administrador é redirecionado para a tela inicial
da aplicação conforme pode-se observar na Figura 4.
Figura 4: Aplicação Web Administrador: Tela inicial.

Fonte: Acervo do autor.

É o administrador quem tem a responsabilidade de manter as categorias de
estabelecimentos, a qual será utilizada mais tarde na rotina de estabelecimentos. A rotina de
categorias de estabelecimento segue o mesmo padrão das demais telas, contendo as ações
padrões, consultar, cadastrar, alterar e excluir. As telas de manutenção do administrador
também seguem o mesmo padrão do estabelecimento. Sendo que, a tela de cadastro de
categorias de estabelecimento possui apenas dois campos como: código e descrição. A tela
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ainda conta com os botões padrão: confirmar e cancelar.
O sistema permite também que o administrador mantenha a rotina de estabelecimentos,
no qual o administrador pode realizar as mesmas ações. Portanto, o administrador pode
consultar, cadastrar, alterar e excluir um estabelecimento. Os estabelecimentos que forem
cadastrados no sistema serão os listados no aplicativo. A tela de cadastro de estabelecimentos
possui cinco campos, sendo eles: código, nome, endereço, horário e categoria. O campo código
por padrão vem bloqueado com o próximo código disponível já informado. Por padrão, a tela
ainda possui os campos de confirmar e cancelar.
Por fim, o administrador é responsável também por manter a rotina de usuários, sendo
que os usuários do sistema são cadastrados somente pelo administrador. A consulta de usuários
possui um botão no topo para incluir um novo registro, e botões na consulta para alterar e excluir
o registro selecionado. A tela de manutenção de usuários possui quatorze campos, sendo eles:
código, nome, e-mail, senha, endereço, bairro, cidade, CPF, data nascimento, telefone, tipo,
status e estabelecimento. A tela ainda conta com os botões padrão confirmar e cancelar.
Alguns campos desta tela possuem um tratamento especial, sendo eles: CPF no qual o
campo possui uma máscara impossibilitando o usuário informar um valor diferente do esperado
para um CPF. O campo data nascimento também possui uma máscara. O último campo que
possui tratamento é o telefone, no qual possui uma máscara para telefone celular.

5.2.3 Aplicativo Bob Waiter

O aplicativo Bob Waiter conta com uma tela de login para o usuário, no qual ele deve
informar seu e-mail e senha para ter acesso ao aplicativo. Caso o usuário ainda não tenha
realizado o cadastro, o aplicativo disponibiliza um botão de criar conta, para que então possa
realizar o seu cadastro e posteriormente realizar o login conforme pode-se observar na Figura
5.
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Figura 5: Aplicação Mobile: Login do aplicativo.

Fonte: Acervo do autor.

A Figura 6 exibe a tela de cadastro no aplicativo, sendo que esta tela conta com nove
campos. Os campos a serem informados são: nome, CPF, senha, endereço, bairro, cidade,
estado, telefone e data de nascimento. Os campos telefone e data nascimento possuem uma
máscara para cada campo, auxiliando o usuário na hora do cadastro. A tela ainda conta com
dois botões, um para confirmar o cadastro e outro para voltar a tela de login.

Figura 6: Aplicação Mobile: Cadastro no aplicativo.

Fonte: Acervo do autor.

Após informado e-mail e senha o aplicativo valida se os dados informados pelo usuário
realmente existem, caso exista então ele redirecionado para a tela de estabelecimentos. Nesta
tela são exibidos todos os estabelecimentos que utilizam o aplicativo, ou seja, que estão
cadastrados no sistema.
Nesta tela o usuário pode visualizar os estabelecimentos e alguns detalhes sobre o
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mesmo, como endereço e horário de atendimento, conforme mostra a Figura 7. O usuário ainda
conta com uma “tab bar” dividida em três ações, início que irá remeter o usuário para a tela de
estabelecimentos, pedidos que irá levar a tela de pedidos já realizados, por fim o perfil onde é
possível alterar/visualizar o perfil do usuário logado.
Figura 7: Aplicação Mobile: Listagem de estabelecimentos.
Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Fonte: Acervo do autor.

Conforme mencionado anteriormente, o aplicativo conta com uma tela de pedidos a qual
permite o usuário visualizar todos os pedidos já realizados pelo mesmo. Os pedidos são
apresentados do mais recente para o menos recente. Esta tela apresenta o número do pedido
realizado pelo usuário e o estabelecimento em que foi realizado.
O aplicativo ainda permite o usuário visualizar detalhes do pedido, basta que o usuário
selecione o pedido desejado. Esta tela exibe ao usuário os dados do estabelecimento que foi
realizado o pedido, os itens que foram consumidos e apresenta o valor total pago no pedido.
Na tela principal são exibidos todos os estabelecimentos cadastrados no aplicativo, para
ter acesso ao cardápio basta o usuário selecionar o local desejado. Ao selecionar um
estabelecimento o usuário terá acesso as categorias de produto. Para ter acesso aos produtos da
categoria basta que o usuário selecione a categoria desejada e então o aplicativo irá listar os
produtos da categoria do estabelecimento selecionado, ou seja, serão listados apenas os
produtos do estabelecimento selecionado no início do pedido. A Figura 8, mostra em detalhes
a listagem de produtos.
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Figura 8: Aplicação Mobile: Listagem de produtos.

Fonte: Acervo do autor.

Após selecionado o estabelecimento e categoria do produto o usuário deve selecionar o
produto que deseja pedir, para isso basta selecionar o produto e então o aplicativo irá
automaticamente adicionar ao carrinho de compras. Ainda nesta tela o usuário pode adicionar
as quantidades ao produto selecionado, adicionar mais itens ao carrinho, sendo que ao clicar
neste botão o usuário voltara para a seleção de categorias de produto para que possa selecionar
o próximo item. Após a seleção o usuário irá voltar a tela de carrinho de compras, no qual ainda
conta com um botão de cancelar pedido ou realizar o pedido.
Ao cancelar o pedido o carrinho do usuário será limpo, tendo então que adicionar novos
itens se desejado. Realizando o pedido o aplicativo irá exibir ao usuário uma tela para que possa
vincular a mesa em que o mesmo se encontra. Após confirmar a escolha da mesa o aplicativo
irá registrar o pedido para o estabelecimento, para que então possa ser produzido o pedido do
usuário. O usuário então, é redirecionado para a tela de pedidos, no qual exibe os detalhes do
seu pedido que acabou de ser realizado.
A seguir, serão apresentadas as considerações finais e recomendações para trabalhos
futuros.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho constitui-se no desenvolvimento de um aplicativo voltado para o
autoatendimento em restaurantes, podendo também ser utilizado em bares, pizzarias, padarias
e lanchonetes, visando otimizar a realização dos pedidos nos locais por meio do
autoatendimento. O protótipo desenvolvido possibilita que os usuários realizem seus pedidos
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sem ajuda de um garçom, tornando o processo mais rápido, e melhorando a experiência dos
clientes.
As ferramentas e linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento do
protótipo foram de grande auxilio, fazendo assim que o protótipo pudesse ser concluído. Por
exemplo, o Laravel que dispõe de muitas funcionalidades para o desenvolvimento com PHP
que foi utilizado para o desenvolvimento da aplicação web. Da mesma forma, a biblioteca
jQuery Mobile também foi de grande utilidade uma vez que dispõe de diversas funcionalidades
que facilitaram o desenvolvimento mobile.
O protótipo de aplicativo desenvolvido oferece ao usuário uma ferramenta para auxílio
nos momentos em que resolve sair para comer com seus amigos, familiares ou colegas de
trabalho, tornando o processo mais rápido e simples pois ele permite realizar os pedidos em
restaurantes sem ter que aguardar pelo atendimento de um garçom. Já para os estabelecimentos,
o aplicativo pode gerar um maior controle sobre os seus pedidos, sem correr risco de perder
anotações em papeis. Além disso, o aplicativo se apresenta como um diferencial para o
estabelecimento, uma vez que se trata de algo inovador na relação com os clientes neste
segmento.
Desta forma, pode-se concluir que os objetivos apresentados para o presente trabalho
foram alcançados, contudo, considerando as limitações desta pesquisa, a seguir são
apresentadas algumas recomendações para trabalhos futuros.

6.1 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS

A primeira recomendação para continuidade deste trabalho seria implantar o sistema em
um estabelecimento e analisar seu resultado através de avaliações com os clientes. Outro ponto
que deve ser analisado é a satisfação do estabelecimento com os resultados obtidos pelo uso do
aplicativo. Juntamente com a pesquisa de satisfação do estabelecimento, estes dados poderiam
propor melhorias ao aplicativo, visando aumentar sua qualidade para o mercado.
Se tratando de implementação, uma recomendação seria a utilização de um leitor
QRcode, afim de ajudar na identificação do estabelecimento em que o usuário se encontra,
podendo assim ao realizar a leitura do QRcode já disponibilizar automaticamente o cardápio do
estabelecimento. Outra recomendação seria realizar integrações com outros sistemas, visando
aumentar seu grau de aplicabilidade e de crescimento, como, por exemplo a integração com
uma plataforma de pagamentos eletrônicos, permitindo que o usuário realize os pagamentos
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pelo próprio aplicativo.
Uma terceira recomendação seria incluir ao aplicativo a funcionalidade de delivery,
permitindo que o usuário escolha se deseja comer no local ou que seja realizada a entrega do
produto, sendo assim o aplicativo poderia atingir tanto o público delivery quanto ao público que
queira utilizar o autoatendimento.
Uma última recomendação para continuidade dos trabalhos seria realizar integrações
com API’s do Google, Facebook, Instagram e Twitter para realizar login no aplicativo, tornando
mais fácil o acesso do usuário, não sendo necessário a realização do cadastro do mesmo.

REFERÊNCIAS
CONVERSE, Tim; PARK, Joyce. PHP: a bíblia. Gulf Professional Publishing, 2003.
DALL’OGLIO, Pablo. PHP: Programando com orientação a objetos. 2. ed. São Paulo:
Novatec Editora, 2016.
DEVMEDIA. Introdução ao Laravel Framework PHP. 2017. Disponível em:
<http://www.devmedia.com.br/introducao-ao-laravel-framework-php/33173>. Acesso em: 01
de setembro de 2019.
EIS, Diego; FERREIRA, Elcio. HTML5 e CSS3: com farinha e pimenta. São Paulo:
Tableless.com.br, 2012. 219 p. Disponível em: <http://www.greyhouse.com.br/wpcontent/uploads/2014/07/HTML5-e-CSS3.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2019.
EXAME (Ed. 2019). Cresce 3,5% setor de alimentação fora do lar em 2018. 2019.
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/cresce-35-setor-de-alimentacaofora-do-lar-em-2018/>. Acesso em: 08 jan. 2019.
FLANAGAN, David. JavaScript O guia definitivo. Massachusetts: O'reilly, 2011.
FORTES, Renata Pontin de Mattos; GRILLO, Filipe del Nero. Aprendendo JavaScript.
2008. Disponível em:
<http://conteudo.icmc.usp.br/CMS/Arquivos/arquivos_enviados/BIBLIOTECA_113_ND_72.
pdf>. Acesso em: 30 abr. 2019.
GLOBO. 25% da renda de brasileiros é gasta em refeições fora do lar. 2018. Disponível
em: <https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2018/07/25-darenda-de-brasileiros-e-gasta-em-refeicoes-fora-do-lar.html>. Acesso em: 17 abr. 2019.
HAVERBEKE, Marijn. Eloquent JavaScript. 2018. Disponível em:
<https://eloquentjavascript.net/index.html>. Acesso em: 08 maio 2019.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 1998. Disponível em:
<http://www.fernandozaidan.com.br/pitgrad/Diversos/Livros_Disciplinas/Projeto_de_Banco_de_Dados_Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 23-48, out./dez. 2020.

48

_Carlos_Alberto_Heuser.pdf>. Acesso em: 01 set. 2019.
MILETTO, Evandro Manara. Desenvolvimento de software ii: introdução ao
desenvolvimento web com html, css, javascript e php. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-Book.
NIELSEN, Jakob; BUDIU, Raluca. Usabilidade Móvel. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
POSTGRESQL. What Is PostgreSQL? 2019. Disponível em:
<https://www.postgresql.org/docs/12/intro-whatis.html>. Acesso em: 05 maio 2019.
RIBAMAR. PostgreSQL Prático. 2006. Disponível em:
<http://livros01.livrosgratis.com.br/ea000262.pdf>. Acesso em: 01 set. 2019.
RUTTER, Jake. SMASHING jQuery: Interatividade avançada com javascript simples. Porto
Alegre: Bookman, 2012.
SCHMITZ, Daniel. JQuery Mobile: Desenvolva interfaces para múltiplos dispositivos. 2016.
Disponível em: <https://kupdf.net/download/jquery-mobile-desenvolva-interfaces-paramultiplos-dispositivos-casa-do-codigo_58e0630bdc0d60430d8970e0_pdf>. Acesso em: 10
out. 2019.
SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos
poderosos recursos de estilização das css3. 2012a. Novatec Editora Ltda. Disponível em:
<http://www.martinsfontespaulista.com.br/anexos/produtos/capitulos/674122.pdf>. Acesso
em: 18 jun. 2019.
SILVA, Maurício Samy. JQuery Mobile: Desenvolva aplicações web para dispositivos
móveis com HTML5, CSS3, AJAX, jQuery e jQuery UI. 2012b. Disponível em:
<http://www.sincopecas-rs.com.br/arquivos/jornal/jebklivro-jquery-mobile.pdf>. Acesso em:
10 out. 2019.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2011.
W3C. HTML & CSS. 2016. DISPONÍVEL EM:
<https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss>. Acesso em: 20 mar. 2019.
WEHMUTH, Djonata; CREUTZBERG, Jullian Hermann. RPB manager: gerenciador de
entregas baseado em geolocalização. Revista caminhos: tecnologia, rio do sul, v. 31, n. 9, p.
7-30, dez. 2018. disponível em: https://s3-sa-east1.amazonaws.com/siteunidavi/2018/12/artigos+-+revista+tecnologia+-+2018.pdf. acesso em:
20 out. 2020.

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 23-48, out./dez. 2020.

49

ENSAIO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA PARA PAVIMENTAÇÃO

Michael Hoffmann1
Paulo Sergio Furtado2

RESUMO
O assunto trata-se de um estudo a campo e em laboratório, dos índices físicos do solo para pavimentação em
Fundos Aurora, para a realização do cálculo do CBR (índice de suporte Califórnia). Neste caso será realizado uma
sondagem no solo a cada 200 metros de acordo com o DNIT (2016), ao longo da estrada em uma extensão de 10
quilômetros ligando do centro de aurora, até o ponto de ligação para Ribeirão Mayer e Serra Aurora, os quais serão
extraídos uma amostra de solo a cada quilometro para teste do CBR, umidade ótima e expansão do solo em
laboratório (Núcleo de Práticas UNIDAVI). O Índice de Suporte Califórnia (CBR), tem a função de determinar a
resistência do solo no seu estado limite último, isto é, quando o solo está totalmente encharcado de água, os valores
são obtidos em porcentagem (%), tendo o conhecimento da resistência do solo, com isso posso determinar o tipo
de pavimentação e suas espessuras.
Palavras-chave: Índices físicos, CBR (Índice de Suporte Califórnia), ensaios.

RESÚMEN
El tema se trata de un estudio a campo y en laboratorio, de los índices físicos del suelo para pavimentación asfáltica
en Fondos Aurora, para la realización del cálculo del CBR (índice de soporte de California). En este caso se
realizará un sondeo en el suelo cada 200 metros de acuerdo con el DNIT (2016), a lo largo de la carretera en una
extensión de 10 kilómetros conectando desde el centro de aurora, hasta el punto de conexión para Ribeirão Mayer
y Serra Aurora, Se extraerá una muestra de suelo a cada kilómetro para probar el CBR, humedad óptima y
expansión del suelo en laboratorio (Núcleo de Prácticas UNIDAVI). El índice de apoyo de California (CBR), tiene
la función de determinar la resistencia del suelo en su estado límite último, es decir, cuando el suelo está totalmente
empapado de agua, los valores se obtienen en porcentaje (%), teniendo el conocimiento de la La resistencia del
suelo, con lo que puedo determinar el tipo de pavimentación y sus espesores.
Palabras clave: Índices físicos, CBR (Índice de soporte de California), ensayos.

1 INTRODUÇÃO

Ao implantar uma pavimentação, é necessário o conhecimento dos métodos a serem
estudados como, os índices físicos dos solos, os materiais e técnicas a serem adotados para
garantir economia e qualidade no projeto. Esses métodos serão estudados conforme DNIT
(2014).
A pesquisa tem como objetivo os estudos dos ensaios de Índice de Suporte Califórnia
dos solos e verificação de umidade ótima para determinar a capacidade de suporte que o solo
da estrada representa. Será realizado sondagens para extração de solo nos pontos de referência,

1

Acadêmico do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí- UNIDAVI
2
Bacharel em Engenharia Civil pela Universidade do estado de Santa Catarina (2004), Especialista em
engenharia de Produção pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci (2017).
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os quais passarão pelo processo de destoroamento, secagem, peneiramento, o qual será pesado
para o cálculo do teor de umidade equivalente (he%) inicial para o ensaio, após verificado o
teor de umidade, coloca-se a amostra de solo em uma bandeja, adiciona-se a água e realiza a
homogeneização, retira-se uma amostra de solo o qual será pesado e colocado na estufa com
temperatura em torno de 150º C. por 24 horas, pesa-se novamente a amostra, e calcula-se o teor
de umidade real (hr%), com o solo homogeneizado e a amostra extraída, o próximo Passo é a
compactação do solo em cinco camadas com doze golpes cada, faz o arrasamento do solo em
excesso e pesagem, repete-se esse processo com teor de umidade crescente formando um
gráfico com a variação de umidade e peso, em seguida, coloca-se os cilindros submerso em
água por 96 horas para a verificação da expansão do solo, após decorrer o tempo e visto que
não ultrapassou a expansão mais que 3%, significa que o solo é útil para pavimentação, retirase os cilindros da água e deixa escoar por 15 minutos, coloca- se o cilindro na prensa, e realiza
compressão do solo com velocidade de 1,27 mm por minuto e registra a variação do anel
dinamométrico na deformação de 0,1” (2,54mm) e 0,2’ (5,08 mm), com esses dados e a
calibração do anel dinamometrico, faço os cálculos do Índice de Suporte Califórnia (CBR).
Este tema tem a justificativa de elaborar os testes para verificar os tipos de solos, e suas
variações ao longo do trecho analisado, onde serão coletadas as amostras através de sondagem
a cada quilometro para testes em laboratório, e a cada 200 metros para testes a campo. A área
estudada fica localizada no município de Aurora (SC), Bairro Fundos Aurora, que liga o Centro
até o Ribeirão Mayer e Serra Aurora, com extensão de 10 quilômetros.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Para Balbo (2007), há que se lembrar de que a estrutura de pavimento tem como função
suportar os esforços oriundos de cargas e ações climáticas, sem que apresentem processos de
deterioração de modo prematuro, refere-se ao dimensionamento de um pavimento em função
do tráfego e das condições ambientais, relacionando também a questão de economia e
disponibilidade de materiais. Na construção de uma pavimentação, é necessária a pesquisa de
materiais disponíveis nas proximidades, comercializados ou não, considerando sua dificuldade
de exploração e de transporte. Esses fatores devem ser analisados obtendo alternativas dos
materiais de pavimentação relacionando tempo, demanda e custos.
Com o aumento crescente das vias pelos veículos tracionados mecanicamente (final do
século XIX), trouxe à tona as diversas deficiências da utilização pura e simples de camadas
granulares de pavimentos.
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Na década de 1920, o advento da Mecânica dos Solos deu grande impulso ás pesquisas
aplicadas á pavimentação, em especial por pesquisadores ligados a universidades e a
agencias viárias americanas. Entre 1928 e 1929, O, J. Porter, engenheiro da Califórnia
Division of Highways, realizou pesquisas que permitiram definir algumas das
principais causas da ruptura dos pavimentos flexíveis, apresentando, então, a primeira
curva empírica para dimensionamento com base em um critério de resistência ao
cisalhamento do subleito indiretamente obtida pelo ensaio de Califórnia Bearing Ratio
(CBR)-Índice de Suporte Califorrniano. Na mesma época e local, estabelecia o ensaio
de Proctor (nome em homenagem ao autor) para a compactação de solos. Tais
trabalhos geraram frutos inimagináveis anos mais tarde, em especial nos critérios de
projeto de pavimentos asfálticos e flexíveis. (BALBO, 2007, p. 23).

O texto acima relaciona a importância dos estudos e pesquisas experimentais,
relacionando ao mesmo assunto, mais tarde, na década de 1940, a falta de material britado de
boa qualidade para a execução de bases e sub-bases de pavimentos levou a descoberta de
técnicas de estabilização química de solos e agregados com o uso de ligantes hidráulicos.

2.1 CONCEITO DE SOLOS

Para a implantação de uma pavimentação é importante ser estudado o leito onde serão
expostas todas as cargas, isso garante uma estrutura mais resistente, pois o conhecimento dos
tipos de solo e de rocha será necessário para o nivelamento da estrada.
Balbo (2007) diz que para a Pedologia, solo é material constituído por minerais e matéria
orgânica, geralmente não consolidado, diferenciado por horizontes, distinguindo-se do material
genético subjacente em morfologia, constituição, propriedades físicas e características
biológicas. Já para os geólogos, a superfície da Terra é composta por rochas; o material não
consolidado (sedimentos) é denominado regolito, por ação do intemperismo, a parte superficial
dos sedimentos modifica-se e fica exposta a atividades biológicas, essa camada modificada é
chamada de solo. Logo para a engenharia civil, solo é qualquer depósito solto ou fofo, resultante
da ação do intemperismo ou da degradação de rochas ou ainda da decomposição de vegetais
(solo orgânico, turfas).
A classificação dos solos é muito importante para finalidades rodoviárias, seu emprego
conduz a subutilização do material do ponto de vista de suas potencialidades, como material
para reforços, bases e sub-bases de pavimentos, devendo o engenheiro, sempre que possível,
tomar partido de suas características favoráveis, aplicando os critérios de análises estudados.
Com base na figura 1 segundo Fiori (2009), menciona para as finalidades práticas de
engenharia que uma massa de solo pode ser considerada como um conjunto de partículas
sólidas, contendo vazios de forma e tamanhos variados que, por sua vez, podem estar
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preenchidos com água, ar ou ambos. Uma massa de solo pode ser descrita por suas propriedades
físicas, como peso especifico, teor de umidade, índice de vazios, grau de saturação, entre outros,
e suas propriedades mecânicas, como ângulo interno, resistência ao cisalhamento, coesão, etc.

Figura 1 - Índices físicos (Solo = sólido + líquido + gases)

Fonte: DNIT (2006, p. 26)

Onde:
Var = volume de ar (gases ou vapor) Va = volume de água
Vg = volume de grãos sólidos Vt = Vv + Vg = volume total
Vv = Vt - Vg = volume de vazios Pa = peso da água
Pg = peso dos grãos sólidos Par = peso do ar (desprezível) Pt = Par + Pg = peso total
Fiori (2009) relata que os índices físicos dos solos expressam relações matemáticas entre
pesos e volumes dos componentes de uma massa de solo, o teor de umidade é relacionado em
variação do volume de água. O índice de vazios é expresso em relação ao volume de vazios
pelo volume de sólidos, é uma medida de densidade, portanto representa uma das características
mais importante para a definição de um solo, essa propriedade define a permeabilidade, a
compressibilidade e a resiliência a ruptura, o mesmo se aplica para o grau de saturação.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS

No estudo dos solos, o conhecimento dos mesmos é de grande importância, pois facilita
o recolhimento de informações para os testes para a terraplanagem e compactação dos materiais
para tal pavimentação.
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Para facilidade de identificação dos solos, sob o ponto de vista do seu comportamento,
existe uma série de testes simples, visuais e manuais, prescindindo de qualquer
instrumento de laboratório, que permitem distinguir entre um tipo e outro de solo.
(DNIT, 2006, p.28).

Esses tipos de identificação dos solos conforme DNIT é relatado no quadro abaixo.
Quadro 1 – Identificação de solos de forma manual baseada pelo DNIT
Teste visual

Que consiste na observação visual do tamanho, forma, cor e constituição mineralógica
dos grãos do solo – teste que permite distinguir entre solos grossos e solos finos.
Consiste em apertar e friccionar, entre os dedos, a amostra de solo: os solos
ásperos são de comportamento arenoso e os solos macios são de comportamento argiloso.

Teste do tato
Teste do corte

Consiste em cortar a amostra com uma lamina fina e observar a superfície do corte: sendo
polida (ou lisa), trata-se de solo de comportamento argiloso; sendo fosca (ou rugosa),
trata-se de solo de comportamento arenoso.
Teste
da Consiste em colocar na palma da mão uma pasta de solo (em umidade escolhida) e sacudidilatância
la batendo leve e rapidamente uma das mãos contra a outra. A dilatância se manifesta pelo
aparecimento de água a superfície da pasta e posterior desaparecimento, ao se amassar a
amostra entre os dedos: os solos de comportamento arenoso reagem sensível e
prontamente ao teste,
enquanto que os de comportamento argiloso não reagem.
Teste
de Que consiste em tentar desagregar (pressionando com os dedos) uma amostra seca do
resiliência seca
solo: se a resiliência for pequena, trata-se de solo de comportamento arenoso, se for
elevada, de solo de comportamento argiloso.
Fonte: DNIT (2006, p. 28 – 29)

2.3 SONDAGEM

Conforme DNIT (2016), a partir do reconhecimento geológico-geotécnico da faixa do
projeto, deverá ser elaborado o plano de sondagens ou de investigações a ser discutido. A
distribuição, espaçamento e número das sondagens/ensaios “in situ” e de laboratório serão
orientados em função das características específicas de cada trecho e recomendações. Os
materiais a serem movimentados na fase de terraplenagem, bem como os materiais constituintes
do subleito deverão ser caracterizados geotecnicamente, através da realização de investigações,
de tipos e quantidades suficientes a serem definidas no plano de sondagens/investigações.
As sondagens e coleta de amostras dos cortes e subleito deverão conter uma determinada
quantidade e distâncias, os furos deverão ser distribuídos de forma a abranger o segmento
inicial, o segmento central e o segmento final do corte.
Quadro 2 – Determinação dos furos de sondagens.
EXTENSÃO DO CORTE
Até 120m
120 a 200
200 a 300
300 a 400

NÚMERO MÍNIMO DE FUROS DE
SONDAGENS
1 furo
2 furos
3 furos
4 furos
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Superior a 400m

1 furo a cada 150m

Fonte: DNIT (2016, p. 10)

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Trata-se de pesquisa acadêmica descritiva, pois tem como objetivo a descrição das
características de determinados fenômenos em especial os índices físicos dos solos. As
pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de resistência
de determinado solo, e estabelecimento de relações entre variáveis.
As técnicas utilizadas para desenvolvimento desta pesquisa foram de forma descritiva,
bibliográfica, a campo e laboratorial. Foi fundamental a busca de conhecimento e informações
em livros, sites e outros materiais bibliográficos, para desenvolvimento do tema o que também
o caracteriza como uma pesquisa bibliográfica.
Este trabalho se iniciou com estudos em janeiro de 2016, com a parte de embasamento
teórico, as coletas de solos foram realizadas nos dias 9 e 16 de julho e 9 de outubro de 2016 em
8 pontos do bairro, os quais foram secados, destorroados e peneirados com peneira 4.8 mm,
onde os mesmos serão realizados os testes de umidade ótima, variação de volume (inchamento),
e, Índice de Suporte Califórnia (CBR). Sendo que os ensaios de cada km ocupam cinco dias
para serem realizados em laboratório (Núcleo de Práticas, UNIDAVI), esses ensaios foram
realizados nos meses de julho e outubro de 2016.
De uma forma geral, esta pesquisa acadêmica foi realizada com os livros disponíveis na
Biblioteca, equipamento no laboratório da UNIDAVI e a campo, conduzida pelo professor
orientador visando o conhecimento e entendimento do objetivo desta pesquisa.

4 RESULTADOS

As coletas de solos foram realizadas nos dias 9 e 16 de julho e 9 de outubro de 2016 em
8 pontos do bairro, os quais foram secados, destorroados e peneirados com peneira 4.8 mm,
onde os mesmos serão realizados os testes de umidade ótima, variação de volume (inchamento),
e, índice de suporte Califórnia (CBR). O teste de compactação do solo no cilindro pelo método
DNER para tais ensaios citados a cima, com amostra de solo do quilometro 8, foi realizado no
dia 11 de julho, como homogeneização do solo com umidades diferentes, compactação do solo
no cilindro, pesagem, coleta de amostra para verificação do teor de umidade e imersão em água
com os pesos e micrômetro. No dia seguinte (12 de julho) foi feito a verificação do peso do
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solo das cápsulas para verificação da umidade ótima. No dia 15 verificou-se a expansão do solo
e tirou-se os corpos de prova da água e colocou na prensa para a verificação do índice de suporte
Califórnia como demostra os quadros e figuras a baixo.

4.1 ENSAIO DE SOLO NO QUILOMETRO 8

Para realização dos ensaios para o teste do CBR, é necessária a secagem, destorroamento
e peneiramento do solo, após essa etapa, pesa se a amostra para determinação do volume de
água adicionado (figura 2).
Figura 2 - Determinação do peso do solo seco.

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Tendo a determinação do peso, coloca-se a amostra na bandeja (figura 3), e tendo o
conhecimento prévio do tipo de solo, coloca-se uma determinada porcentagem de água para
iniciar os ensaios, sendo que para siltes ou solos arenosos, pode-se iniciar o processo com cerca
de 10% de água (h= 10%), já para argilas pode-se iniciar com 20% de umidade
aproximadamente.

Figura 3 - Amostra de solo seco e amostra de solo com umidade adicionada.

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Em seguida retira-se uma amostra do solo homogeneizado (figura 4), pesa e anota o
valor em tabela para determinação da umidade ótima (peso do solo menos o peso da cápsula),
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consequentemente coloca-se a amostra na estufa com temperatura em torno de 110º C, após 24
horas pesa-se novamente a amostra (peso do solo menos o peso da cápsula) e utilizando a
equação se obtém a determinação da umidade.

Quadro 3 - Verificação do peso em relação ao volume do cilindro.
Teste de solos (quilometro 8)
Molde
Peso do cilindro
1
4311 g
2
4324 g
3
4401 g
4
4325 g
5
4326 g
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Peso total
9479 g
9347 g
9658 g
10483 g
10435 g

Peso do solo
5168 g
5023 g
5257 g
6158 g
6106 g

Quadro 4 - Verificação do teor de umidade.
Amostra para verificação da umidade ótima (quilometro 8)
Capsula Peso da
Peso
Peso do solo Peso do solo
capsula
total
úmido
seco
1
12 g
113 g
101 g
91 g
2
14 g
113 g
99 g
89 g
3
14 g
104 g
90 g
80 g
4
14 g
109 g
95 g
80 g
5
14 g
162 g
148 g
119 g
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Teor de
umidade (%)
11 %
11,23 %
12,5 %
18,75 %
24,37 %

Avaliando os quadros 3 e 4, verificando que o cilindro de maior peso, consequentemente
terá a umidade ótima (maior grau de compactação). O molde (cilindro) que se obteve maior
massa é o de número 4, logo, esse terá a umidade ótima, verificado a massa da amostra após a
secagem pode calcular o teor de umidade (ℎ (%)).
Figura 4 - Amostra coletada e pesada e amostra de solo na estufa.

Fonte: Dados da pesquisa (2016).
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Para calcular a umidade podemos usar a formula a baixo:

Repete esse cálculo para as demais amostras, obtendo os resultados que estão no quadro.
O próximo passo é a compactação do solo, para isso utilizou-se um cilindro metálico de
152,4 mm de diâmetro (figura 5), são compactadas sucessivamente cinco camadas conforme a
energia de compactação (soquete com os respectivos números de golpes do solo a ser
caracterizado). A quantidade de solo a ser compactado, em cinco camadas, deve ser tal que
resulte em uma altura total do corpo de prova de 110 mm após a compactação. Em sequência,
arrasa-se a superfície do cilindro e pesa o conjunto, desconta-se o peso do cilindro e suporte de
metal para verificação do cilindro que possui a umidade ótima.

Figura 5 - Suporte, cilindro, filtro e soquete para ensaio, e solo compactado.

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

O passo seguinte coloca-se as amostras (cilindros) imersas em água por 96 horas com o
micrômetro acoplado para a determinação da expansão do solo (figura 6), os mesmos não
podem passar de 3% de expansão, caso contrário o solo é descartado para pavimentação. O
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excesso de expansão do solo úmido acarreta a pavimentação asfáltica em trincas na camada de
rolamento diminuindo drasticamente sua vida útil. O corpo de prova que terá a umidade ótima
será o molde que se teve maior massa com mesmo volume que nesse caso é o molde de número
4, o qual colocamos o micrômetro e que após 96 horas submerso em água obteve a leitura de
0,15 milímetros, ou seja, menor que 3% de expansão da altura do molde (formula a baixo),
aprovado para pavimentação. O molde tem 1517 mm de altura sendo que o solo não pode dilatar
mais que 3%, usando a regra de três, temos:
1517 ↔ 100
𝑥 ↔3
X= 45,51 mm, isso significa que o solo submerso em água após 96 horas não pode subir
sua altura mais que 45,51 mm, sendo que o corpo de prova subiu 0,15 mm (aprovado).

Figura 6 - Verificação da expansão.

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Após decorrer às 96 horas com os moldes submersos em água, retira-se os cilindros e
coloca em um local com posição inclinada e deixar escoar por 15 minutos, em seguida se faz o
teste do Índice de Suporte Califórnia (CBR) para o cálculo (figura 7).

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, ano 11 (n. 40), p. 49-64, out./dez. 2020.

59

Figura 7 - Ensaio do CBR.

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

As leituras do micrômetro do anel medem seus encurtamentos diametrais provenientes
da atuação das cargas. No gráfico de aferição do anel tem-se a correspondência entre as leituras
lidas no micrômetro do anel e as cargas atuantes (quadro 5). As cargas correspondentes são
determinadas através do micrômetro, integrante do anel dinamométrico, por meio destas
leituras e da curva de aferição, conhecem-se as cargas atuantes no pistão que divididas pela área
fornecem as pressões aplicadas a amostra.

Quadro 5 - Resultados da calibração do anel dinamométrico para compressão 5 Tf.
VVC

Indicações (mm)

KN

Kgf

R0

R90

R180

5,00

510,0

0,28
4
0,54
9
0,82

0,28
2
0,55
2
0,82
3
1,08
8
1,35
4
1,62

0,28
3
0,55
1
0,82
2
1,08
9
1,35
5
1,62
2
1,89
1
2,16

Medida das Erro relativo de (%)
deformaçõe s
R270 (mm)
IndiRepetiticaçã o vidade
0,28
1
0,55

0,283

-0,85

1,14

U
(%)

0,28
0
10,0
1020,
0,551
-0,12
0,56
0,24
0
0
0
15,0
1530,
0,82
0,822
0,42
0,37
0,22
0
0
1
0
20,0
2039,
1,08
1,08
1,088
0,28
0,19
0,21
0
0
7
9
0
25,0
2549,
1,35
1,35
1,354
-0,01
0,22
0,21
0
0
2
3
0
30,0
3059,
1,62
1,62
1,622
-0,06
0,19
0,21
0
0
3
1
0
35,0
3569,
1,89
1,88
1,89
1,891
-0,09
0,16
0,21
0
0
2
9
0
40,0
4079,
2,16
2,15
2,15
2,160
-0,13
0,14
0,21
0
0
1
9
8
0
45,0
4589,
2,43
2,43
2,43
2,43
2,433
-0,02
0,08
0,22
0
0
4
2
3
2
0
50,0
5099,
2,70
2,70
2,70
2,70
2,708
0,10
0,11
0,22
0
0
9
8
7
6
0
Legenda: VVC; valor verdadeiro convencional, U; incerteza relativa expandida de medição, K; fator de
abrangência.
Fonte: Contenco, (2016, dados fornecidos de acordo com o modelo de anel)

K

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
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Os valores da tabela foram obtidos pelo certificado de calibração nº 8047/2016 através
da equação:
Força (Kgf)= ax2 + bx +c Onde:
a= -3,587433752.
b= 1562,159088.
c= -22,70114175.
x= valor da deformação em mm
Constante do anel (K): 1871,041. Valor de referência para cálculo do Índice de Suporte
Califórnia (CBR) e/ou Estabildade Marshall.
Para se obter melhor precisão dos resultados dos ensaios de compressão, utiliza o
método de interpolação representados pelo quadro 6, e pela fórmula a baixo:

Quadro 6 – Função em relação a força e deformação.
Força (KN)
F1
FX
F2
Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Deformação (mm)
b
(x)
d

Onde:
F1, FX, F2: valores de cargas obtidos através da fórmula de acordo com a calibração.
b, d: deformação do anel medida pelo relógio comparador.
x: deformação do anel medida pelo relógio comparador através do ensaio realizado.
Utilizando o método da interpolação para valores de deformação de acordo com o
quadro 13, obtém se a fórmula expressada a baixo para valores de deformação menores que
0,283 mm, nesse caso, só substituímos o (x) pela deformação do anel dinamométrico (leitura
do micrômetro), e assim temos o resultado de (Fx) e dividindo pela área da agulha (19,32 cm 2),
temos o resultado da pressão conforme quadro a baixo:
(0 − 510) =
(0 − 0,282)
(0 − Fx)

(0 − x)
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Fx= 1808,5106 𝑥
Função para deformação do anel dinamométrico com raio de 90 mm para valores de 0
a 0,282 mm.

4.1.1 Cálculo do molde 4 dos ensaios do km 8

Como os resultados obtidos pelo relógio comparador, é abaixo dos valores relacionados
na tabela, a força (Fx) fica na primeira linha como mostra o quadro abaixo, e o raio do anel da
prensa utilizado para o ensaio é de 90 mm (R90).
Penetração de 0,1” (2,54 mm)= 0,025 mm Fx2,54 = 1808,5106 *0,025
Fx2,54 = 45,21 Kgf.
Penetração de 0,2” (5,08 mm) = 0,030 mm Fx5,08 = 1808,5106 *0,03
Fx5,08 = 54,25 Kgf.
Para a determinação do CBR foram empregados os índices de pressão padrão (kgf/cm 2)
os valores de 70 e 105 para as penetrações de 0,1 e 0,2 pol. (2,54mm e 5,08mm) respectivamente
estabelecidos pela norma rodoviária DNER. Os valores de P2.54 e P5.08 da equação acima, foram
encontrados utilizando a equação de calibração da prensa de CBR, onde encontra-se o valor da
carga (Fx = 45,21 Kgf e Fx = 54,25 Kgf), em sequência divide-se essa carga pela área da agulha
de penetração.
𝑃 = 𝑓/𝐴
P: pressão sobre o solo; ƒ: força sobre o solo;
A: área da agulha (19,32 cm2) P2,54= (45,21 / 19,32)
P2,54= 2,34 Kg/cm2.
P5,08= (54,25 / 19,32)
P5,08= 2,81 Kg/cm2.
Cálculo do Índice de Suporte Califórnia (CBR): CBR2. 54=(P2.54/70)∗100%
CBR5, 08=(P5,08/105)∗100% CBR2. 54=(2,34/70)∗100% CBR2. 54= 3,34 %
CBR5, 08=(2,81/105)∗100% CBR5, 08= 2,67%
(adotar o menor valor para o CBR, sendo neste caso, o valor de 2,67%)
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Quadro 7 – Dados do ensaio de penetração dos cilindros (KM 8).
Corpos de Penetraçã o
prova
(pol)
0,1”
0,2”
0,1”
2
0,2”
0,1”
3
0,2”
0,1”
4
0,2”
0,1”
5
0,2”
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
1

Tempo
(min)
2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0

Leitura

0,003 mm
0,004 mm
0,003 mm
0,005 mm
0,007 mm
0,007 mm
0,025 mm
0,030 mm
0,003 mm
0,003 mm

Pressão (Kgf/cm2)
Calculado

Corrigido

0,280
0,374
0,280
0,468
0,655
0,655
2,340
2,808
0,280
0,280

0,280
0,374
0,280
0,468
0,655
0,655
2,340
2,808
0,280
0,280

CBR
(%)
0,401
0,356
0,401
0,445
0,936
0,624
3,343
2,674
0,401
0,267

De acordo com os ensaios acima e as análises em campo, chegamos a um determinado
CBR em toda a extensão da estrada (gráfico 1). Todos os solos submersos em água por 96 horas,
sendo que nenhum ultrapassou os 3% de expansão (expansão máxima obtida de 0,15%).
Gráfico 1 – resultados do teste do CBR conforme solo a cada 200 metros.

CBR%

TESTE DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CBR)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Pontos de Sondagem a cada 200 m
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

5 CONCLUSÕES

As coletas de solo foram realizadas com êxito, porém, houve dificuldade no
destorroamento dos solos argilosos, no momento da coleta, o solo se apresentava de forma
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pastosa impedindo o peneiramento, quando secado em estufa, a pasta se transformava em
torrão e impedindo novamente a peneiramento. No laboratório, ouve a dificuldade de
desvendar o funcionamento da prensa para o cálculo do CBR e leitura do ábaco de deformação.
De acordo com os estudos em relação aos ensaios de solos, aprendi que, solos siltosos
resistem mais a compressão que solos argilosos, como a região estudada, fica em um vale, a
parte plana, o solo tende a ser silto-arenoso, e na parte ondulada e montanhosa, o solo tende a
ser somente argiloso. As argilas possuem o índice de plasticidade mais elevado em relação aos
siltes, confere conforme referências bibliográficas. Quando se trabalha com análises de
materiais, quanto maior for o número de amostras e de volume (como por exemplo, a coleta de
solo em cápsula para a determinação do teor de umidade), maior será a precisão, o mesmo serve
para o número de sondagens. A vantagem de realizar ensaios em laboratório, é que aumenta o
conhecimento em teoria e prática, e quanto mais testes ser realizados, melhor o desempenho e
precisão, como por exemplo, a homogeneização do solo para verificação da umidade ótima,
depois de vários ensaios, a praticidade e o conhecimento do solo, obtém certa precisão na adição
de água, trazendo valores mais próximos e com menos variação.
De acordo com os ensaios, o solo se representa na região bem frágil para pavimentação,
segundo o DNIT (2006), para solos com CBR menor que 3%, recomenda-se a remoção desse
solo e recomposição de um solo ou material com CBR superior a 5%.
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FORSTUDENT: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE APLICATIVO
MOBILE PARA COMPARTILHAR CONHECIMENTO ENTRE ALUNOS1
Adriano Warmling2
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RESUMO
Com os dispositivos móveis cada vez mais presentes na vida cotidiana das crianças e adolescentes, é importante
fazer com que essa poderosa ferramenta auxilie os alunos na compreensão dos conteúdos didáticos, facilitando o
aprendizado em grupo e mesmo fora das salas. O objetivo principal desta pesquisa é detalhar o desenvolvimento
de um protótipo de aplicativo mobile para compartilhar conhecimento entre alunos, proporcionado aos estudantes
e usuário do aplicativo uma ferramenta que auxilie em seus estudos através do compartilhamento de conhecimento
entre os integrantes. Para a construção desse trabalho, primeiramente foi realizada uma explanação sobre as
ferramentas e a linguagem de programação utilizada, em segundo lugar foram identificados aplicativos
semelhantes já existentes no mercado, em seguida foi realizado levantamento de requisitos e construído os
diagramas, e por fim foi desenvolvido o protótipo com base nas especificações. O protótipo, chamado de
ForStudent, permite compartilhar conhecimento entre alunos, onde o estudante pode sanar suas dúvidas ou
compartilhar o que aprendeu por meio das salas criadas no aplicativo. Permite ainda conectar alunos com interesses
ou dificuldades na mesma matéria através dos mais diversos grupos criados por eles, fazendo com que estes
compartilhem seu ponto de vista sobre o mesmo assunto. O ForStudent visa facilitar o processo de aprendizagem,
mostrando assim que os dispositivos móveis podem auxiliar no desenvolvimento dos mais diversos conteúdos
disciplinares em que os alunos tenham dificuldades.

Palavras-chave: Sistemas de Informação. Desenvolvimento de Aplicativo. Compartilhamento de Conhecimento
entre Alunos.

ABSTRACT
With mobile devices increasingly present in the daily lives of children and adolescents, it is important to make this
powerful tool to help students understand the didactic content, facilitating with group learning and even outside
the classroom. The main objective of this research is to detail the development of a mobile application prototype
to share knowledge among students, providing students and application users with a tool that assists in their studies
through knowledge sharing among members. For the construction of this work, an explanation of the tools and the
programming language used was made, secondly, similar applications already found in the market were identified,
then a requirements survey and diagrams were built, and finally it was developed the prototype based on
specifications. The prototype, called ForStudent, allows you to share knowledge among students, where students
can answer their questions or share what they have learned through the in-app classrooms. It also allows to connect
students with interests or difficulties in the same subject through the various rooms created by them, making them
share their point of view on the same subject. ForStudent aims to facilitate the learning process, thus showing that
mobile devices can assist in the development of various disciplinary content in which students have difficulties.
Keyword: Information Systems. Application Development. Knowledge Sharing among Students.
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1 INTRODUÇÃO

Em meio aos muitos recursos tecnológicos que podem ou são utilizados para propósitos
educativos, sobressaem os dispositivos móveis como instrumentos que podem agilizar o
processo de educação entre jovens, crianças e adolescentes, uma vez que, são recursos que tem
se tornado parte da vida dos estudantes em todo o mundo. É importante citar que o acesso às
tecnologias móveis tem proporcionado a estruturação de um novo paradigma educacional,
sendo conhecido como mobile learning ou aprendizagem móvel, por ser estabelecida por meio
de dispositivos móveis. Essa forma de aprendizagem é resultante de vários projetos de
investigação, podendo ser considerada como uma extensão do e-learning. (SANTOS;
SANTOS, 2015).
Visto que os Smartphones estão cada vez mais presentes na vida cotidiana dos alunos,
este trabalho buscou mostrar através do desenvolvimento de um protótipo de aplicativo mobile
com o intuito de compartilhar conhecimento entre alunos, que os Smartphones podem ser
utilizados com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos disciplinares em que
o aluno tenha dificuldades.
Hoje existem muitos aplicativos didáticos disponíveis, mas muitas vezes as escolas não
utilizam esses recursos, devido a isso, muitas delas não conseguem controlar o uso do celular
durante as aulas. Portanto por fazer parte do cotidiano de crianças e adolescentes em geral, além
de oferecer diversos recursos, o celular precisa contribuir com o bom desenvolvimento da
educação. (SILVA, 2017).
Nem sempre o aluno consegue absorver o que se é transmitido em sala de aula, diante
disso muitos alunos buscam fontes externas como grupos de estudos para reforçar o
conhecimento e assim sanar suas dúvidas, desta forma surge o problema de pesquisa: Como
facilitar para que os alunos possam compartilhar conhecimento com os colegas de forma
facilitada?
Desta forma, objetivo geral da pesquisa é detalhar o processo de desenvolvimento de
um protótipo de aplicativo mobile para compartilhar conhecimento entre alunos. Sendo que
para que o objetivo geral pudesse ser atingido, resultando no desenvolvimento do protótipo
proposto, os seguintes objetivos específicos foram traçados: conceituar sobre as ferramentas
selecionadas para o desenvolvimento; especificar o protótipo a ser desenvolvido com o
levantamento de requisitos, regras de negócios e diagramas; e empregar as ferramentas
selecionadas para o desenvolvimento do protótipo baseado na especificação realizada.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo tem o intuito de apresentar uma breve explicação sobre a plataforma para
qual o protótipo foi desenvolvido, bem como, suas funcionalidades e estrutura de
funcionamento. Foram apresentadas também as ferramentas utilizadas na construção do
protótipo como o Android Studio.

2.1 ANDROID

Segundo o Open Handset Alliance (2007), foi em 5 de novembro de 2007 que
multinacionais líderes em tecnologia e indústria móvel se reuniram para anunciar o
desenvolvimento do Android, o que viria a ser a primeira plataforma verdadeiramente aberta
para dispositivos móveis.
A primeira versão pública do sistema Android foi lançada em 2008 sendo ela a 1.0 cujo
primeiro Smartphone a usá-la foi o HTC Dream G1. Nesta versão o Android já era
multiplataforma tendo uma integração total com os serviços da Google, navegador web com
HTML e XHTML, multi janelas, mensagens instantâneas e suporte a Wi-Fi e Bluetooth.
(NICOLAI; OLIVEIRA; MORAES; SILVA, 2012).
Para Lecheta (2013) o Android é a nova plataforma de desenvolvimento para aplicações
móveis como smartphones, contendo um Sistema Operacional (SO, ou em inglês, Operating
System, OS) baseado em Linux com uma interface visual farta com diversas aplicações já
instaladas e ainda um espaço para desenvolvimento bastante poderoso, inovador e flexível. Para
ele o fato de podermos desenvolver utilizando a consagrada linguagem Java é outra boa notícia,
pois assim podemos usufruir de todos os recursos a que temos direito.

A principal característica do Android é que seu código-fonte é aberto. Elementos
faltantes podem ser fornecidos pela comunidade global de desenvolvedores. O OS
baseado em linux do Android não possui um ambiente shell sofisticado, mas como a
plataforma é aberta, você pode escrever e instalar shells em um dispositivo. Do mesmo
modo, codecs multimídias podem ser fornecidos por desenvolvedores independentes
e não é necessário depender do Google ou de mais ninguém para fornecer novas
funcionalidades. Esse é o poder de uma plataforma de código-fonte aberto no mercado
móvel. (ABLESON; KING; SEN, 2012, p.4).

Na visão de Lecheta (2010, p.23), “O Android tem muitos diferenciais interessantes e
uma arquitetura realmente flexível focada na integração de aplicações. Não existe diferença
entre uma aplicação nativa e uma desenvolvida por você”.
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2.1.1 Arquitetura Android

2.1.1.1 System Apps

Segundo Pereira e Silva (2009), a camada superior, acima das outras, é a camada de
aplicativos onde podemos encontrar todos os aplicativos fundamentais (Escritos em Java) do
Android, podemos citar alguns como: Navegadores, Cliente de E-mail, Maps, Gerenciador de
Contatos, Agendas, entre outros desenvolvidos pela comunidade.
Conforme Developers (2019b), esse conjunto de aplicativos (Agendas, Cliente de Email e outros citados), não têm status especial entre os que o usuário decide instalar, ou seja,
um aplicativo de terceiro pode se tornar o aplicativo padrão para envios de SMS, para navegar
na Web ou até mesmo o teclado padrão do usuário (Aplicativos de configuração do sistema são
algumas das exceções).

Os aplicativos do sistema funcionam como aplicativos para os usuários e fornecem
capacidades principais que os desenvolvedores podem acessar pelos próprios
aplicativos. Por exemplo: se o seu aplicativo quiser enviar uma mensagem SMS, não
é necessário programar essa funcionalidade - é possível invocar o aplicativo de SMS
que já está instalado para enviar uma mensagem ao destinatário que você especificar.
(DEVELOPERS, 2019b).

2.1.1.2 Java API Framework

Conforme Developers (2019b), através das APIs programadas em Java podemos acessar
o conjunto completo de recursos do Sistema Operacional Android, essas APIs formam blocos
programação que você precisa utilizar para criar os aplicativos Android, facilitando e
simplificando assim a reutilização de componentes e serviços de sistemas modulares principais,
sendo elas: (a) Um rico e extensivo sistema de visualização, útil para programar a IU (Interface
do Usuário) de qualquer aplicativo, com listas, grades, caixas de texto, botões e incluindo um
navegador web incorporado; (b) Um gerenciador de recursos que fornece acesso a recursos sem
código como strings localizadas, arquivos de layout e gráficos; (c) Para permitir que todos os
aplicativos mostrem alertas personalizados na barra de status ele contém o bloco de gerenciador
de notificações; (d) Um gerenciador de atividades para gerenciar o ciclo de vida dos aplicativos
e que também fornece uma pilha de navegação inversa; (e) Provedores de conteúdo que permite
um aplicativo acessar dados de outros ou compartilhar os próprios dados.
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2.1.1.3 Native C/C++ Libraries

O Android tem bibliotecas desenvolvidas em C e C++, sendo elas utilizadas por diversos
recursos do sistema, essas bibliotecas são acessadas através de frameworks que estão
disponíveis para os desenvolvedores.
Segundo Pereira e Silva (2009) podemos citar como as principais bibliotecas:
• Freetype: utilizada na renderização de Bitmap e fontes;
• System C Library: derivada da biblioteca padrão C do sistema (libc) do BSD,
harmonizada para rodar em dispositivos Linux e com a biblioteca padrão C Bionic;
• Webkit: embasado no Browser Webkit, é um renderizador de páginas web tendo
suporte para CSS, Javasript, DOOM e AJAX;
• SQLite: leve e embutida é uma robusta ferramenta de banco de dados relacional,
implementa grande parte do SQL92 tem suporte para bases acima 2 terabytes de dados,
implementada em C;
• SGL: encarregado pelos gráficos 2D implícitos;
• Surface Manager: concede acesso a subsistemas de exibição como as camadas de
aplicações 2D e 3D;
• Media Libraries: sendo ela baseada no PoketVideo’s OpenCORE suas bibliotecas
suportam os mais usados formatos de áudio e vídeo, também suporta hardware e software de
plugins de codec;
• LibWebCore: uma ferramenta para navegador web utilizada no Android Browser e
para exibições web;
• 3D Libraries: derivada das API’s do OpenGL ES 1.0, suas bibliotecas utilizam
aceleração 3D através do hardware quando disponível ou o software de renderização 3D
fortemente otimizada incluído no Android.
Muitos dos componentes e serviços principais do SO Android, tais como o ART
(Android Runtime) e o HAL (Hardware Abstraction Layer) são processados por código nativo
que exige bibliotecas nativas programadas em C e C++, o Android fornece as Java APIs
Frameworks para exportar a funcionalidade das bibliotecas nativas aos aplicativos.
(DEVELOPERS, 2019b). Conforme Developers (2019b) “é possível acessar OpenGL ES pela
Java OpenGL API da estrutura do Android para adicionar a capacidade de desenhar e manipular
gráficos 2D e 3D no seu aplicativo.”.
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2.1.1.4 Android Runtime

Conforme Gonçalves (2011), é na camada de runtime (Android Runtime), que se
encontra componentes como as core libraries, responsáveis por disponibilizar a API Java
necessária para a escrita do código de programação das aplicações, assim como a Dalvik Virtual
Machine, a máquina virtual que fará com que a aplicação Java desenvolvida possa ser
executada. Para Gonçalves (2011, p.22), “Cada aplicação desenvolvida em Android executa em
um único processo o qual é uma instância desta máquina virtual, executando arquivos no
formato dex‟ (abreviação de Dalvik Executable), formato otimizado para carregamento rápido
e com consumo mínimo de memória.”.
Developers (2019b), cita que somente após a versão 5.0 (API nível 21), que os
aplicativos passaram a executar o próprio processo com uma instância própria do Android
Runtime, antes da versão 5.0 (API nível 21) o Dalvik era o tempo de execução do Android.
Projetado para executar diversas máquinas virtuais em dispositivos carentes de memória
executando arquivos DEX (um formato de Bytecode especialmente projetado para o Android),
o ART (Android Runtime) foi otimizado para alcançar um consumo mínimo de memória.
Alguns dos principais recursos do Android runtime são as compilações AOT (ahead-oftime) e JIT (just-in-time), a coleta de lixo (GC) otimizada e uma melhor compatibilidade de
depuração, gerador de perfis de exemplo, gerações de diagnósticos detalhadas e relatórios de
erro e ainda a capacidade de definir pontos de controle para monitorar campos específicos.
(DEVELOPERS, 2019b).

2.1.1.5 Hardware Abstraction Layer (HAL)

O Hardware Abstraction Layer (HAL) fica responsável por disponibilizar as interfaces
padrões que exibe os recursos de hardware do dispositivo para os níveis mais altos – Java API
Framework. Ele é constituído por vários módulos de biblioteca, sendo cada uma responsável
por implementar uma interface para cada componente específico de hardware, como câmera ou
módulo Bluetooth. Quando necessário acesso a determinado hardware de um dispositivo, o Java
API Framework solicita permissão para ter acesso ao hardware, logo após permissão concedida
o sistema Android carrega o módulo de biblioteca para esse componente de hardware.
(MORETT; JUNIOR, 2016).
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2.1.1.6 Linux Kernel

A fundação base da plataforma Android, é o Kernel do Linux onde por exemplo o
Android Runtime (ART) confia no Kernel do Linux para cobrir qualquer funcionalidade desde
encadeamento até gerenciamento de memória de baixo nível. Ao usar o Kernel do Linux
podemos permitir que o Android aproveite os recursos de segurança principais e ainda que os
fabricantes dos dispositivos possam desenvolver drivers de hardware para um Kernel já
conhecido. (DEVELOPERS, 2019b).
Conforme Pereira e Silva (2009), o Android utiliza a versão 2.6 do Linux para os
serviços principais do sistema, como por exemplo, segurança, gestão de memória, gestão de
processos, pilha de protocolos de rede e modelo de drivers.

O Kernel também atua como uma camada de abstração entre o hardware e o resto da
pilha de software. Um acessório interessante é o Binder (IPC), que é responsável por
obter e enviar para a aplicação requerente a interface de serviço da aplicação
requerida, possibilitando a Comunicação Inter-processos (IPC). (PEREIRA; SILVA,
2009, p.9).

2.1.2 SQLite

O SQLite é um engine de banco de dados SQL incorporado. Diferente de muitos dos
outros bancos de dados SQL, ele não possui um processo de servidor separado. O SQLite lê e
grava diretamente em arquivos de disco comuns. (SQLITE, 2019).
Conforme Comachio (2011) o SQLite é um banco de dados Open Source, sendo ele
utilizado no Android, suportando o padrão dos bancos de dados relacionais como a sintaxe
SQL, operações e instruções preparadas. Além de que requer aproximadamente apenas 250
Bytes de memória em tempo de execução. Ele não requer nenhuma configuração inicial para a
utilização no Android sendo apenas necessário informar a instrução SQL para gerar o banco de
dados e ele é criado automaticamente.

Na prática, o SQLite é capaz de criar um arquivo em disco, ler e escrever diretamente
sobre este arquivo. O arquivo criado possui a extensão “.db” e é capaz de manter
diversas tabelas. Uma tabela é criada com o uso do comando CREATE TABLE da
linguagem SQL. Os dados das tabelas são manipulados através de comandos DML
(INSERT, UPDATE e DELETE) e são consultados com o uso do comando SELECT.
(COMACHIO, 2011, p.25).
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2.2 ANDROID SDK

O Software Development Kit (SDK) do Android fornece as ferramentas necessárias para
construir aplicativos Android. É possível baixá-lo gratuitamente no site do Android Developers
com todas as ferramentas necessárias para desenvolver aplicativos Android, incluindo o Java
SE, o Android SDK/ADT Bundle (que inclui o IDE Eclipse) e o IDE Android Studio. (DEITEL;
DEITEL; DEITEL, 2015)

O emulador do Android, incluído no SDK do Android, permite executar aplicativos
Android em um ambiente simulado dentro do Windows, Mac OS X ou Linux, sem
usar um dispositivo Android real. O emulador exibe uma janela de interface de usuário
realista. Ele será particularmente útil se você não tiver acesso a dispositivos Android
para teste. Obviamente, você deve testar seus aplicativos em diversos dispositivos
Android antes de carregá-los no Google Play. (DEITEL; DEITEL; DEITEL, 2015,
p.14).

O Android SDK/ADT Bundle é o ambiente para desenvolvimento integrado mais
utilizado para desenvolvimento com Android, sendo usado por alguns desenvolvedores
somente com um editor de texto e ferramentas de linha de comando para criar as aplicações
Android. (DEITEL; DEITEL; DEITEL, 2015)
De acordo com o Developers (2019a) o Android Studio é a ferramenta oficial para
desenvolvimento Android sendo ele baseado no IntelliJ IDEA. Além das ferramentas de
desenvolvedor e do editor de códigos do IntelliJ, o Android Studio oferece mais recursos para
aumentar a produtividade ao criar seu aplicativo Android, tais como ferramentas e estruturas de
testes cheias de possibilidades, um sistema de compilação baseado no Gradle e compatibilidade
com C++ e NDK.
2.3 JAVA
Para Indrusiak (1996) o Java é uma linguagem computacional completa, adequada para
desenvolvimento de aplicações baseadas em redes fechada, rede de internet ou ainda programas
stand-alone. Sendo ela desenvolvida na primeira metade da década de 90 nos laboratórios da
Sun Microsystems, tinha como objetivo ser mais simples e eficiente em relação a suas
predecessoras. Sua ideia inicial era ter como alvo a produção de software para produtos
eletrônicos de consumo como fornos micro-ondas e agendas eletrônicas. Ter um código
compacto e de arquitetura neutra é um dos requisitos para esse tipo de produto.
Conforme Claro e Sobral (2008), o Java Development Kit (JDK) é um kit de
desenvolvimento fornecido pelo fornecedor, sendo constituído de um conjunto de programas
que engloba compilador, interpretador e utilitários. O JDK é separado em três edições, sendo
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elas: J2SDK (Java 2 Standart Edition), J2EE (Java 3 Enterprise Edition) e o J2ME (Java 2
Micro Edition). Cada edição engloba um conjunto de pacotes diferentes fornecendo a quem
utiliza uma forma mais organizada e diferenciada para que desenvolva suas aplicações. Caso o
usuário deseje desenvolver aplicações para celulares, dispositivos pequenos, o mesmo deve
utilizar o J2ME para desenvolver a aplicação.
Segundo Claro e Sobral (2008, p.13) “Os principais componentes do kit de
desenvolvimento são: javac (compilador); java (interpreter); appletviwer (visualizador de
applets); javadoc (gerador de documentação); jar (programa de compactação).”.

2.4 NOSQL

Segundo Porcelli (2010), o noSQL é um movimento que engloba diversas ferramentas
de armazenamento de dados não relacionais. Teve seu início em junho de 2009, com o objetivo
de nomear um encontro promovido por Johan Oskarsson e Eric Evans, que teve como pauta
discutir o crescente surgimento de soluções open source de armazenamento de dados
distribuídos não relacionais. Ainda em outubro de 2009, foi realizada a conferência “no:sql
(east) ”, que redefiniu o uso do termo noSQL para descrever soluções de armazenamento de
dados não relacionais.
Bancos de dados relacionais nem sempre são a melhor opção em cenários onde se é
preciso armazenar estruturas dinâmicas, tratar grandes volumes de dados ou lidar com
estruturas não pactuados como grafos. Por outro lado, as tecnologias noSQL oferecem muitas
maneiras de tratar estes pontos, inclusive, execução de consultas com baixa latência, modelos
flexíveis de armazenamento de dados como documentos XML ou JSON e ainda de forma a
trabalhar em conjunto com bancos de dados relacionais. (PORCELLI, 2010).
Porcelli (2010) afirma que as tecnologias noSQL não têm como seu objetivo substituir
os bancos de dados relacionais, mas sim apenas propor soluções que em determinados cenários
são mais convenientes. Com isso, é possível trabalhar com tecnologias noSQL e banco de dados
relacionais dentro de uma mesma aplicação.

2.5 FIREBASE

Conforme Smyth (2017), o Firebase é a poderosa plataforma do Google para
armazenamento e sincronização de dados em tempo real. Provendo uma variedade de soluções
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de desenvolvimento para agilizar a integração de recursos baseados em nuvem em aplicativos
móveis e web. Moroney (2017), complementa afirmando que além disso, o Firebase provê
infraestrutura necessária para construir grandes aplicativos, dando a possibilidade de
crescimento e ganho com negócio de sucesso.
O Firebase tem uma estrutura de base de dados única que é diferente de outras bases de
dados. Cada base de dados Firebase é guardada como uma árvore de objeto JSON. Esta
estrutura de árvore é muito flexível para todos os tipos de dados. (CHENG, 2017). Segundo
Moroney (2017), O Firebase tem 8 (oito) ferramentas para elevar a experiência de
desenvolvimento de um aplicativo, sendo que as duas ferramentas incluídas mais recentemente
são o Cloud Firestore e o Crashlytics para auxiliar o desenvolvimento.
Entre as diversas ferramentas disponíveis para o auxílio do desenvolvimento de uma
aplicação com o Firebase, são- citadas a seguir as que serão utilizadas no desenvolvimento do
protótipo. Primeiramente, o Firebase Authentication (Autenticação) que fornece serviços de
backend, Kit de desenvolvimento intuitivo e bibliotecas de interface de usuário prontas para
autenticar usuários em aplicativos. Oferecendo suporte à autenticação por meio de senhas,
números de telefone e provedores de identidade federados como Google, Facebook, Twitter
entre outras. Ele ainda integra com serviços do Firebase como o Realtime database (banco de
dados em tempo real), sendo assim possível controlar como acessar quais dados (MORONEY,
2017).

Realtime Database é um banco de dados baseado em NoSQL hospedado na nuvem.
Os dados são armazenados como JSON(JSON,2018) e sincronizados em tempo real
com todos os clientes conectados e está disponível quando não há conectividade de
rede através de um cache local. Não há código do lado do servidor e níveis de acesso
à base de dados; Todo código final está no cliente. (SILVA, 2018, p.35).

Toda vez que há alguma mudança de dados na base, eventos são disparados no código
cliente e podem ser manipulados e atualizados pela interface responsável. Ele conta com regras
de linguagens baseadas em expressão, que são chamadas de Firebase Realtime Database
Security Rules (Regras de segurança do banco de dados em tempo real), são essas regras que
definem como os dados são estruturados e como os usuários têm direitos para esses dados.
(MORONEY, 2017).
Conforme Firebase (2019a), o Cloud Storage (Armazenamento na nuvem) é um serviço
de armazenamento de objetos robusto, simples e econômico. Com os SDKs do Firebase para
Cloud Storage, contamos com a segurança do Google para fazer o upload e o download de
arquivos nos aplicativos Firebase, independentemente da qualidade da rede. Usamos esses
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SDKs para armazenar imagens, áudio, vídeo ou outros conteúdos gerados pelo usuário. No
servidor, é utilizado o Google Cloud Storage para acessar esses mesmos arquivos.

2.6 JSON

O JSON (JavaScript Object Notation) é um formato leve de intercâmbio de dados. É
fácil para humanos ler e escrever. É fácil para as máquinas analisar e gerar. Ele é baseado em
um subconjunto da linguagem de programação JavaScript, padrão ECMA-262 3ª edição dezembro de 1999. JSON é um formato de texto que é completamente independente da
linguagem, mas usa convenções familiares aos programadores da família C de linguagens,
incluindo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python e muitos outros. Essas propriedades
tornam o JSON uma linguagem ideal de intercâmbio de dados.
JSON é construído em duas estruturas: uma coleção de pares nome/valor: em várias
linguagens, isso é realizado como um objeto, registro, estrutura, dicionário, tabela de hash, lista
de chaves ou matriz associativa; e uma lista ordenada de valores: na maioria das linguagens,
isso é realizado como uma matriz, vetor, lista ou sequência. Essas são estruturas de dados
universais. Praticamente todas as linguagens de programação modernas as suportam de uma
forma ou de outra. Faz sentido que um formato de dados intercambiável com linguagens de
programação também seja baseado nessas estruturas. (JSON, 2019)

3 METODOLOGIA

Este artigo caracteriza-se como pesquisa aplicada e descritiva, pois seu objetivo foi
detalhar o processo de desenvolvimento de um protótipo de aplicativo mobile para compartilhar
conhecimento entre alunos.
O trabalho respondeu os seguintes problemas de pesquisa: Como facilitar para que aluno
encontre o grupo de estudo certo para ele? Como fazer com que o aluno possa participar do
grupo de estudos sem que ele tenha que se locomover até o encontro? Como tornar a
comunicação entre os membros mais rápida?
Na revisão da literatura, foi apresentado os conceitos dos temas relacionados ao
trabalho, como as linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento.
Com base na revisão da literatura, e nas pesquisas realizadas, foi listado e detalhado na
análise todos os requisitos necessários para o desenvolvimento do protótipo, além da construção
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de diagramas para melhor compreensão dos processos.
No desenvolvimento do protótipo foi utilizado IDE Android Studio na versão 3.4.1
utilizando a sua própria linguagem nativa (Java). Em relação a construção do banco de dados e
segurança dos dados, foi utilizado a ferramenta da Google, o Firebase.

4 ANÁLISE

O protótipo foi desenvolvido com a finalidade de proporcionar a todos os estudantes
uma forma prática e rápida para tirar suas dúvidas sobre algum assunto didático em que tenha
dificuldade. Ele permite que os usuários se comuniquem com outros estudantes que se
encontram na mesma situação, reduzindo assim a timidez que impede muitos alunos de
retirarem suas dúvidas em sala. Além de proporcionar vários pontos de vistas diferentes vindo
de seus colegas, desenvolvendo assim a sua própria maneira de entender o assunto.
Este protótipo permite ainda aos estudantes e usuário do aplicativo criar salas para
estudo em conjunto sobre o assunto em que tenha dificuldades, ou entrar em uma sala que tenha
sido criada por outro estudante. O estudante também pode criar uma sala para simplesmente
compartilhar o que aprendeu e assim ajudar seus colegas. Nas salas criadas os estudantes podem
compartilhar os mais diversos tipos de documentos, incluindo arquivos PDF e JPG. Todo tipo
de conteúdo que possa vir a ser um complemento para os seus estudos é muito bem recebido
nas salas.

4.1 REQUISITOS

Neste tópico são apresentados os requisitos que foram utilizados para fundamentar o
desenvolvimento do protótipo. Considerando que “Um requisito é uma funcionalidade ou
condição que o sistema deve possuir. ” (RAMOS, 2006, p.32).
Com base no que fora apresentado até o momento, serão listados os requisitos
levantados para que o aplicativo funcione conforme o proposto, sendo que os requisitos
funcionais serão listados no Quadro 1.
Quadro 1 – Requisitos Funcionais.
Número
RF001 – Manter Salas

Descrição
O aplicativo deve permitir que os usuários cadastrados possam criar e excluir salas;
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RF002 – Comunicar
via chat
RF003 – Entrar em
sala
RF004 – Redefinir
Senha
RF005 – Proteger
com senha
RF006 – Cadastrar
usuário

Obs: O aplicativo não deve permitir que o usuário/dono edite as informações de uma
sala criada;
O aplicativo deve permitir que os usuários cadastrados em uma mesma sala possam
se comunicar através de um chat;
O aplicativo deve permitir que o usuário se cadastre em uma sala;
O aplicativo deve fornecer ao usuário uma forma de redefinição de senha;
O aplicativo deve disponibilizar ao usuário a opção de proteger a sala criada com uma
senha;
O aplicativo deve fornecer ao usuário uma forma de se cadastrar no aplicativo
utilizando apenas informações básicas como: E-mail e Senha;

RF007 – Efetuar login

O aplicativo deve permitir acesso ao aplicativo a partir de uma tela de login;
Obs.: O aplicativo deve impedir que usuários não cadastrados consigam entrar na
Home, ou fazer qualquer ação além do cadastro, login ou recuperação de senha no
aplicativo;

RF008 – Procurar
salas
RF009 – Deletar
conta
RF010 – Visualizar
salas que participa
RF011 – Gerenciar
participantes da sala
RF012 – Enviar
arquivos
RF013 – Visualizar
perfil
RF014 – Visualizar
informação da sala
RF015 – Visualizar
conteúdo da sala
RF016 – Visualizar
mensagens

O aplicativo deve disponibilizar aos usuários uma forma de procurar as salas por nome
ou código;
O aplicativo deve disponibilizar ao usuário a opção de deletar sua conta em seu perfil;
O aplicativo deve conter uma tela de início (Home) mostrando todas as salas em que
o usuário está cadastrado;
O aplicativo deve garantir ao criador da sala a função de banir um usuário da sala;
O aplicativo deve permitir aos usuários enviarem arquivos via chat dos principais
tipos, tais como: PPT e PPS; DOC e DOCX; PDF; TXT; JPG e PNG; etc.
O aplicativo deve permitir que o usuário veja as informações cadastradas em seu
perfil;
O aplicativo deve permitir ao usuário visualizar as informações e os participantes da
sala em que ele está cadastrado;
O aplicativo deve, ao clicar em Informações da sala, disponibilizar todos os conteúdos
postados naquela sala;
O aplicativo deve mostrar as mensagens enviadas no chat da sala para os participantes
da sala de acordo com ordem em que foram enviadas, da mais recente para a mais
antiga, e identificadas com a imagem de perfil do usuário que a enviou;

Fonte: Acervo do autor.

No Quadro 2 são apresentados os requisitos não funcionais. “Enquanto os requisitos
funcionais referem-se especificamente a uma tarefa do usuário, os requisitos não funcionais
indicam restrições de ordem geral que abordam aspectos relativos: ao ambiente, às
organizações, à implementação, à qualidade” (VAZQUEZ; SIMÕES, 2016, p.105).
Quadro 2 – Requisitos não Funcionais.
Número
RNF001

Descrição
O aplicativo deve armazenar as informações do usuário e o manter logado até o mesmo fazer logout
no menu do aplicativo;
RNF002 O aplicativo deverá ser desenvolvido na linguagem Java;
RNF003 O aplicativo não apresentará aos usuários, que não seja o próprio usuário, quaisquer dados pessoais;
RNF004 O aplicativo deve ser executado na plataforma Android;
RNF005 Para quaisquer requisições que levem mais tempo que 3 segundos, o aplicativo deverá informar ao
usuário;
RNF006 O sistema deverá se comunicar com o banco de dados em tempo real do Firebase;
RNF007 A interface do aplicativo será disponibilizada em Português Brasileiro.
Fonte: Acervo do autor
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Para proporcionar uma visualização mais ampla de como o aplicativo ficaria após
desenvolvido e implementado, assim como de forma centralizada visualizar as ações
necessárias no aplicativo, foram construídos alguns diagramas que serão expostos a seguir,
sendo que para o desenvolvimento dos diagramas foi utilizado a ferramenta web Draw.io.

4.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO
Conforme Ramos (2006, p.48), “Diagramas são conceitos que nos possibilitam agrupar
elementos básicos e suas relações de uma forma lógica ou de uma forma estrutural.”. Na Figura
1 é apresentado o diagrama de caso de uso do protótipo, ele visa demonstrar todas as
funcionalidades do aplicativo, juntamente com quais ações cada ator poderá executar. Um
diagrama de caso de uso expõe a relação de um caso de uso de um sistema e seus atores, sendo
ele um diagrama que nos permite uma visão geral de alto nível do sistema, sendo assim é
fundamental a definição correta da sua fronteira. (RAMOS, 2006).
Figura 1 – Diagrama Caso de Uso.

Fonte: Acervo do autor.

A criação dos diagramas apresentados disponibiliza uma melhor visualização do
protótipo, facilitando assim o seu desenvolvimento com uma interpretação mais clara das
rotinas e ações dos usuários.
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5 IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo abordará os processos implementação e desenvolvimento do protótipo,
expondo como foi utilizada cada ferramenta e linguagem, detalhando sobre as técnicas e
também é apresentado todas as telas do protótipo.

5.1 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

Para a construção do protótipo foram selecionadas tecnologias voltadas para o
desenvolvimento mobile, a linguagem de programação utilizada foi a nativa do Android Studio
o Java, pois contanto que o sistema operacional contenha uma JVM (Máquina Virtual Java), é
possível executar o Java em Windows, Linux e Mac. Ou seja, se pode programar em qualquer
sistema operacional, e com a constante evolução da linguagem o APP passará a se adaptar às
novidades, aumentando assim a sua vida útil.
Com a ideia de manter os usuários em contato em tempo real, a base de dados utilizada
é a do Firebase Realtime Database, onde o armazenamento e sincronização de dados de
aplicativos se passa em milissegundos, deixando assim todas as informações sempre
atualizadas. Para a autenticação e segurança foi usado o Authentication do Firebase que nos
permite autenticar usuários de modo simples e seguro, fornecendo vários tipos de autenticação
tais como, Google Play, Email And Password, Número de celular e vários outros, e ainda
fornecendo formas de recuperação de senha de forma simples.
Como o foco do protótipo é ser utilizado em dispositivos mobile, inicialmente para
Android, todo o aplicativo foi desenvolvido utilizando o ambiente de desenvolvimento Android
Studio.
Conforme Developers (2019a), “O Android Studio é o Ambiente de desenvolvimento
integrado (IDE, na sigla em inglês) oficial para o desenvolvimento de apps Android e é baseado
no IntelliJ IDEA.”. Além de conter o editor de códigos e todas as outras ferramentas de
desenvolvimento avançadas do IntelliJ, o Android Studio disponibiliza mais recursos para
impulsionar a sua produtividade na construção de apps Android, tais como um sistema de
compilação flexível baseado em Gradle e um ambiente unificado possibilitando o fácil
desenvolvimento para qualquer dispositivo Android. (DEVELOPERS, 2019a).
Para a modelagem do protótipo utilizando UML foi feito o uso da ferramenta web
Draw.io. O Draw.io é uma tecnologia Stack (pilha) de código aberto para a criação de diagramas
de aplicativos e a ferramenta mais utilizada para a sua criação baseada na web para usuários
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finais no mundo. Ela promete a você uma maneira simples de abrir e editar os diagramas e
dados sem nenhum custo, seu objetivo é fornecer um software de criação de diagramas gratuito
e de alta qualidade para todos.(DRAW.IO, 2019).
Com relação à base de dados foi utilizado o Realtime Database do Firebase, onde se é
feita a armazenagem e sincronização de dados com o banco de dados NoSQL na nuvem do
Firebase, onde são sincronizados em todos os clientes, em tempo real, e permanecem
disponíveis quando o app está off-line. Os dados são armazenados como JSON e sincronizados
em tempo real com todos os clientes conectados. Quando você cria apps em plataformas
cruzadas com os SDKs do Google para iOS, Android e JavaScript, todos os clientes
compartilham uma instância do Realtime Database onde são atualizados automaticamente com
os dados mais recentes. (FIREBASE, 2019b).

5.2 SOBRE O PROTÓTIPO DE APLICATIVO MOBILE: FORSTUDENT

No desenvolvimento do protótipo buscou-se deixar ele o mais claro e eficiente o
possível para os usuários. Nos layouts de tela foram utilizadas cores suaves e claras, com
contrastes nos ícones de menu, passando para o usuário uma sensação de leveza, o menu foi
desenvolvido pensando na praticidade para usuário, com poucos clicks se chega em qualquer
lugar do aplicativo, todas as telas do aplicativo estão devidamente intituladas na barra superior
junto com os ícones do menu (caso haja) e com opção de voltar à página anterior caso seja
possível.
Para o usuário ter acesso ao aplicativo ele precisa possuir uma conta cadastrada. Se o
usuário já possui uma conta no aplicativo, basta ele abrir o aplicativo e após ser verificado que
não há sessão do usuário guardada no app, ele será redirecionado para a tela com o título
“Entrar”, que é a tela de login do aplicativo, a tela de login contém dois campos para serem
preenchidos, um botão entrar, um texto “Esqueci minha Senha” e um texto “Não tem uma
conta? Clique aqui”, conforme mostra a Figura 2, o usuário precisa preencher os campos com
o seu e-mail e senha utilizado no cadastro e após isso clicar no botão entrar. Se as informações
preenchidas estiverem de acordo com as cadastradas no banco de dados o usuário será
redirecionado para a home do aplicativo, caso contrário será informado o erro ao usuário.
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Figura 2 – Efetuar Login.

Fonte: Acervo do autor.

Para se cadastrar no aplicativo o usuário precisa, ao abrir o aplicativo, na tela de login
clicar no texto “Não tem uma conta? Clique aqui!”, e ele será redirecionado para a tela com o
título “Criar Conta”, que é a tela para cadastrar um novo usuário no aplicativo. Esta tela contém
dois campos, um botão e uma opção de voltar à página anterior na barra superior, o usuário
precisa preencher os campos com e-mail e senha, e logo em seguida clicar no botão cadastrar,
caso ele tenha preenchido todos os campos e seu e-mail não esteja cadastrado como outro
usuário, sua conta será criada.
Se o usuário esquecer a senha para entrar no aplicativo, ele pode pedir uma redefinição
de senha, para isso ele precisa abrir o aplicativo e na tela de login, clicar em “Esqueci minha
senha! ”. Após isso ele será redirecionado para a tela de redefinição de senha, esta tela possui
o nome do aplicativo “ForStudent” como título, dois textos, um campo e um botão enviar, para
que consiga redefinir sua senha o usuário precisa preencher o campo com o seu e-mail utilizado
no cadastro e clicar em entrar, após isso um e-mail será enviado para o usuário para que ele
possa redefinir sua senha.
Após criar uma nova conta no aplicativo o usuário é redirecionado para o seu perfil, esta
tela contém o nome do aplicativo “ForStudent” como título, um campo para ser preenchido, um
botão salvar, uma imagem de perfil e um menu, conforme Figura 3. O usuário precisa informar
seu nome e foto, e clicar em salvar, mas apenas o nome é obrigatório, caso o usuário opte por
não enviar uma foto, seu perfil será atualizado com uma foto padrão pré-definida pelo
aplicativo, somente após atualizar seu perfil o usuário terá acesso total ao aplicativo.
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Figura 3 – Atualizar perfil.

Fonte: Acervo do autor.

Já logado no aplicativo o usuário pode verificar e alterar as informações do seu perfil
quando achar preciso, para isso ele precisa clicar no ícone perfil na home do aplicativo e assim
será redirecionado para a tela de perfil, essa é a mesma tela da Figura 3, ela contém o nome do
aplicativo “ForStudent” como título, um campo para ser preenchido, um botão salvar, um menu
e uma imagem de perfil, mas desta vez o usuário consegue visualizar o seu e-mail que fica
disponível em um campo não editável, ou seja o usuário não pode editar seu e-mail cadastrado.
O usuário pode alterar seu nome e foto de perfil e clicar em salvar para fazer as alterações, caso
ele edite as informações e não clique em salvar, as alterações feitas serão descartadas.
Quando o usuário julgar que já não é mais necessário o uso do aplicativo, ele pode
deletar sua conta, para isso ele precisa estar logado e entrar em seu perfil, após estar na tela de
perfil o usuário precisa clicar no menu superior e clicar em deletar conta, será efetuado um
pedido de confirmação junto com uma mensagem avisando que a ação não pode ser desfeita,
ao clicar em confirmar o usuário terá sua conta deletada e redirecionado para a tela de login, ao
clicar em cancelar o menu será fechado retornando ao perfil do usuário.
Caso o usuário opte por deletar sua conta, todas as salas criadas por ele serão deletadas,
mesmo que ainda hajam participantes nela. Contudo, os conteúdos postados nas salas em que
ele participava, mas não é dono, serão mantidos.
Após ter criado ou logado em sua conta, o usuário poderá criar salas de estudo para
compartilhar com seus colegas todo o tipo de conteúdo didático, para isso ele precisa clicar no
ícone listar salas no menu da home do aplicativo, e após ser redirecionado para a lista de salas
o usuário precisa clicar no ícone criar salas no menu.
A tela de criação de sala contém como título “Criar Sala”, possuindo três campos a
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serem preenchidos sendo eles Nome, Descrição e Senha, uma imagem para a sala, um ícone de
ajuda ao lado do campo Senha e um botão Cadastrar, conforme Figura 4. Ao preencher todos
os dados obrigatórios (Nome e Descrição) o usuário deve clicar em cadastrar para que sua sala
seja criada, a sala será criada como pública caso o usuário deixe o campo senha em branco e
caso ele preencha o campo senha, uma sala privada será criada.
Figura 4 – Criar Sala.

Fonte: Acervo do autor.

Além de criar salas o usuário também pode entrar em salas já existentes, basicamente
há dois tipos de salas, privada e pública. Para entrar em qualquer uma delas o usuário precisa
clicar no ícone lista de salas no menu da home do aplicativo que será redirecionado para a lista
de salas, esta página contém o título de “Salas” e nela é listado todas as salas criadas no
aplicativo, devidamente nomeadas acompanhadas da foto da sala. Tanto salas privadas quanto
públicas são exibidas nesta lista, existem ainda dois ícones de menu na barra superior, um para
criar uma nova sala e outro para procurar salas como pode ser visto na Figura 5.
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Figura 5 – Procurar Salas.

Fonte: Acervo do autor.

Após decidir em qual sala entrar basta apenas clicar nela, uma janela menor será exibida
para o usuário pedindo a confirmação dele, esta janela traz algumas informações da sala como
o nome e a descrição da sala, ao clicar em confirmar caso a sala seja pública o usuário entrará
na sala, caso seja uma sala privada outra janela será exibida pedindo para que o usuário informe
a senha da sala, após informar a senha basta clicar em entrar e o usuário será redirecionado para
a sala.
As salas em que o usuário decidir participar ficarão listadas na home do aplicativo, essa
página contém o nome do aplicativo como título “ForStudent”, três ícones de menu, onde se
clicados redirecionam para a lista de salas, o perfil do usuário ou fazer o logout no aplicativo,
as salas listadas são somente as que o usuário está participando e ele pode clicar em uma sala
da lista para ser redirecionado para o chat da sala. Caso a sala tenha senha não será necessário
informar a senha novamente uma vez que o usuário já está cadastrado na sala.
Após se cadastrar em uma sala que deseja participar, o usuário será redirecionado para
o chat da sala, a página de chat contém o nome da sala como título, um ícone de menu que ao
clicar o redireciona para as informações da sala, um campo para o participante escrever sua
mensagem, um botão de enviar e um ícone de enviar documentos tais como PDF e imagens.
Nesta página ficam registradas as conversas da sala identificadas pela imagem de perfil
de quem a enviou, essas mensagens são organizadas de forma automática e transparente de
acordo com a data e hora em que foram enviadas, deixando assim a conversa organizada (Figura
6). O usuário pode rever as mensagens mais antigas rolando a tela para cima, todas as
mensagens e documentos ficam armazenadas até que a sala seja excluída, então mesmo os
participantes que entraram recentemente na sala, conseguem visualizar mensagens e
documentos de uma data em que ele ainda não participavam da sala.
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Figura 6 – Chat da sala.

Fonte: Acervo do autor.

Caso o usuário queira ver as informações da sala, basta ele clicar no ícone de
informações na barra superior do chat da sala em que ele está, ao clicar no ícone ele será
redirecionado para a página com todas as informações da sala, essa página contém como título
o nome do aplicativo “ForStudent”, duas imagens sendo que a maior é a imagem de perfil da
sala e a menor, pouco abaixo à esquerda, é a imagem de perfil do dono da sala.
Essa página contém ainda o nome da sala ao lado da imagem do dono, abaixo do nome
da sala pode-se visualizar a descrição da sala e os outros integrantes da sala. Na barra superior
encontra-se dois ícones de menu, um ícone que ao clicar traz para o usuário todos os
documentos já postados na sala e o outro é o de excluir sala, sendo que o de excluir sala é de
uso exclusivo do criador da sala (dono), caso um usuário que não seja o dono tente excluir a
sala, um aviso será mostrado informando que o usuário não tem permissão para concluir a ação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho constitui-se da construção de um aplicativo mobile para
compartilhar conhecimento entre alunos, onde várias salas podem ser criadas com os mais
diversos assuntos didáticos como foco para os estudantes. As ferramentas e linguagem de
programação utilizadas no desenvolvimento auxiliaram para que o protótipo pudesse ser
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construído com mais facilidade, como por exemplo o Firebase que nos permite criar contas no
aplicativo de forma simples e segura.
O Android Studio proporcionou uma experiência de utilização limpa no aplicativo, todo
o layout foi desenvolvido com cores claras para facilitar a identificação dos mais diversos itens
das páginas do aplicativo, além de uma navegação rápida e um aplicativo relativamente
pequeno para a instalação.
A linguagem de programação escolhida foi o Java, sendo ela nativa na plataforma
utilizada para desenvolver o aplicativo, o que facilitou muito o desenvolvimento pois a quantia
de erros e dificuldades encontradas no desenvolvimento derivado da linguagem foi reduzida.
Em se tratando das ferramentas, o Firebase foi extremamente importante pois se
encaixou perfeitamente para este projeto, sendo o Android Studio e o Firebase desenvolvidos
pela Google, ambos têm uma compatibilidade, o que permitiu agilizar várias etapas do processo,
tais como o de criar conta e gerar nova senha caso o usuário a esqueça, além de manter todos
os dados organizados de uma forma simples e prática de serem visualizados, juntamente com
outra ferramenta utilizada, o SQLite, que permitiu tratar esses dados trazidas do Firebase muitas
vezes em forma de array, de maneira muito rápida e organizada.
Em relação aos objetivos propostos para o trabalho, eles foram possíveis de alcançar.
Primeiramente em relação a conceituar sobre as ferramentas selecionadas para o
desenvolvimento do protótipo do aplicativo foi construída a revisão da literatura. Neste capítulo
foi conceituando e explicando sobre: Android, Arquitetura Android, SQLite, Java, NOSql,
JSON, e as ferramentas de desenvolvimento utilizadas as quais foram o Android SDK
envolvendo o kit de desenvolvimento Android e sobre o Android Studio, o Firebase e as
Ferramentas do Firebase as quais foram utilizadas, como o Firebase Realtime Database e o
Firebase Authentication.
O objetivo que se tratava de detalhar o protótipo a ser desenvolvido com o levantamento
de requisitos, regras de negócios e diagramas, este pode ser verificado através do capítulo de
análise.
Por fim, se tratando do objetivo de empregar as ferramentas selecionadas para o
desenvolvimento do protótipo baseado na especificação realizada, o detalhamento pode ser
verificado no capítulo da implementação, onde também são apresentadas as rotinas
desenvolvidas no protótipo.
O ForStudent visa ser uma solução para agilizar o processo de aprendizagem fora do
horário de aula, pois o usuário poderá retirar suas dúvidas nos mais diversos grupos de estudos,
podendo criar o seu grupo para compartilhar o que aprendeu e assim ajudar ou ser ajudado por
seus colegas, facilitando o processo de aprendizagem mesmo fora da sala de aula.
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O ForStudent também pode ser uma solução para os alunos que não se sentem à vontade
para questionar os professores em sala, sendo que eles podem resolver suas dúvidas com seus
colegas nos grupos dentro do aplicativo, seja Matemática ou Geografia ou qualquer outra
matéria didática em que tenha dificuldades. Com o passar do tempo espera-se que quando o
aluno estiver com dificuldades, o aplicativo irá ajudá-lo de forma rápida e eficaz com várias
explicações, conteúdos e formas de resolver o mesmo problema, isso tudo devido à grande
quantidade de participantes das salas e usuários do aplicativo.

6.1 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Devido às limitações no desenvolvimento do trabalho, sugere-se algumas
recomendações para trabalhos futuros. Primeiramente sugere-se adaptar o aplicativo para ser
compatível com outras plataformas mobile como IOS (Sistema Operacional iPhone). Em
segundo lugar, colocar o aplicativo em funcionamento com um pequeno grupo de usuários,
visando testar e homologar o protótipo. Neste grupo sugere-se envolver tanto estudantes, como
interessados em aprender determinado assunto e até mesmo professores. Em terceiro lugar, um
aspecto que é altamente relevante seria a criação e inclusão de uma área administrativa dentro
do aplicativo, atualmente a administração é feita totalmente dentro da ferramenta Firebase que
é responsável por armazenar os dados dos usuários do protótipo.
Por fim sugere-se uma forma de monetização do aplicativo, deixando a ferramenta grátis
para usar, mas com propagandas de patrocinadores para que possa gerar um certo lucro e manter
o aplicativo funcionando, ou até mesmo uma mensalidade o que manteria o aplicativo limpo
visualmente sem as propagandas, mas o seu alcance seria reduzido.
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA: UM ESTUDO DE CASO EM UM
LOTEAMENTO CLANDESTINO
Alcir José Testoni1
Ismeralda Lima de Matos2

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é avaliar o processo de regularização fundiária no cenário local. A pesquisa caracterizase como bibliográfica e com sua fundamentação teórica adquirida através de literaturas especializadas, onde houve
a necessidade de uma pesquisa documental, uma vez que a mesma trata-se de uma pesquisa teórica, onde se utiliza
um processo de regularização fundiária do município do Alto Vale do Itajaí no estado de Santa Catarina para a
elaboração do estudo de caso. Seus resultados são demonstrados através da: a) necessidade da implantação do
processo com intervenção pública, priorizando famílias de baixa renda; b) identificando os grandes causadores
que colaboram para a formação de loteamentos clandestinos; e c) como se forma o processo de regularização
fundiária. Tais situações apresentadas fundamentam a elaboração do estudo de caso proporcionando assim, melhor
compreensão e possibilidade de novos estudos sobre o assunto em questão, para que assim possa contribuir em
pesquisas futuras.

Palavras-chave: Regularização Fundiária, Loteamentos Irregulares, Programa Lar Legal.

ABSTRACT
The objective of this research is to evaluate the process of land regularization in the local scenario. The present
research characterized as bibliographical and with its theoretical ground acquired through specialized literature,
where there was a need for a documentary research, once it is a theoretical research, where a land regularization
process of the county of the Alto Vale of the Itajaí in the state of Santa Catarina was used for the elaboration of
the case study. Its results are demonstrated through: a) the need to implement the process with public intervention,
prioritizing low-income families;
B) identifying the major causers who collaborate in the formation of clandestine settlements; And c) how the
process of land regularization is formed. Such situations show the basis for the elaboration of the case study, thus
providing a better understanding and possibility of further studies on the subject in question, so that it may
contribute to future research.
Keywords: Land Regularization, Irregular Allotments, “Lar Legal”program.

1 INTRODUÇÃO

Todo e qualquer cidadão tem seu direito reservado de possuir uma moradia digna e
adequada, onde possa morar e assim conviver em seu âmbito familiar.
O acelerado crescimento da urbanização se dá a partir da necessidade do homem em
busca de novas oportunidades e conhecimentos, onde muitas vezes se aplicam na busca de
1
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mudança e melhorias do homem na vida urbana.
Através deste acelerado crescimento as localidades urbanas passaram a serem fatores
preocupantes, uma vez que, não há espaço suficiente para a acomodação de todos e para que
possa ser atendida a grande demanda, ações em busca de novos espaços são desenvolvidas,
onde uma das opções é a execução de inúmeros loteamentos desenvolvidos e oferecidos a
aqueles que chegam à zona urbana e até mesmo para aqueles que já moram na cidade, mas que
precisam de uma moradia digna. O que muitos não sabem é que estes loteamentos por muitas
vezes são clandestinos, uma ação irregular e criminosa, onde os donos destas terras aproveitamse da ingenuidade de muitos que apenas buscam uma oportunidade para compra de um terreno
para a construção da casa própria.
Através de uma pesquisa com embasamento bibliográfico e um estudo de caso, seu
objetivo é avaliara regularização fundiária no cenário local.
Tendo em vista o crescimento significativo da necessidade da regularização fundiária,
visando analisar tal questão e atendendo ao objetivo geral, pode-se aplicar como objetivos
específicos: a) conceituar o processo de regularização fundiária; b) identificar os problemas que
colaboram para a formação dos loteamentos clandestinos; e c) demonstrar o processo da
regularização fundiária.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
“A regularização fundiária tem como finalidade, conforme o próprio termo indica tornar
regular uma situação fundiária que se apresenta juridicamente em desconformidade com o
ordenamento jurídico. Isso significa trazer para a legalidade situações que, apesar de ilegais na
sua origem, merecem ser harmonizadas com a norma jurídica, pelas mais variadas razões. ”
(NASCIMENTO, 2013).
Segundo Avvad (2014, p.111), a regularização fundiária nada mais é que “um
instrumento de política urbana que busca ordenar e desenvolver as funções sociais da
propriedade urbana com ampla participação do poder público e da própria população
beneficiada, estimulando a sua organização e a sua integração ao processo. O objetivo é garantir
a esses segmentos sociais, o acesso à moradia, à propriedade e à cidadania, ou seja, ao bemestar social, corrigindo as graves distorções urbanas e, ainda, evitando novas ocupações
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irregulares e seus efeitos negativos ao meio ambiente. ”
Todo esse processo de regularização fundiária parte da necessidade de regularizar o
parcelamento do solo, onde se deve obedecer a medidas determinadas através dos órgãos e leis
competentes e também do órgão responsável de cada município em questão.
Sendo assim, a Lei 6.766/79 diz que “considera-se loteamento a subdivisão de gleba em
lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos
ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”.
Para melhor compreensão Ceneviva, (2008, p.616), diz que “Lote na definição legal, é
o terreno servido por infraestrutura básica, cujas dimensões atendem aos índices urbanísticos
definidos no plano diretor ou em lei municipal, para a zona em que se situe”.
Ainda sobre o parcelamento do solo e sua infraestrutura, “considera-se infraestrutura
básica o escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgoto, iluminação pública e
domiciliar, existência de vias públicas e abastecimento de água. Sem esta infraestrutura mínima,
não será admitido o parcelamento do solo urbano para fins de comercialização de lotes. Além
do mais, a lei veda o parcelamento do solo: a) em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações,
salvo se construída obra que assegure o escoamento das águas; b) em terrenos com declividade
igual ou superior a 30%; c) em áreas de preservação ambiental ou com condições geológicas
adversas; e d) em terrenos onde tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública”.
(LOUREIRO, 2011, p.379)
Para Ceneviva (2008, p.616), a definição de infraestrutura “é um equipamento urbano e
comunitário implantando na área parcelada, compatível com as condições locais, nas duas
espécies em que se divide, uma genérica e outra envolvendo apenas o parcelamento de interesse
social. ”
Sabendo das necessidades fundamentais para a execução de um loteamento, Fukassawa
(2013), diz que “o parcelamento será regular se aprovado o projeto pelo Poder Público e se ele
for registrado no Cartório de Imóveis. Se o parcelamento do solo não foi registrado, embora
aprovado pela Administração Pública, será ele irregular. ”
Sabendo desses critérios impostos para a regularização do loteamento, é importante
ressaltar que caso o proprietário do loteamento desenvolva o processo de venda dos lotes antes
mesmo da legalização do parcelamento, este estará infringindo a lei, podendo arcar com tais
consequências.
O artigo 37 da Lei 6.766/79 esclarece que “é vedado vender ou prometer vender parcela
de loteamento ou desmembramento não registrado”.
Segundo Fukassawa (2013), a lei caracteriza essa conduta “como crime, pifiamente
punido e zombado pelo seu autor. Pior para a cidade e para a sociedade, porque, quando se
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instala a chamada ocupação e o loteamento clandestino onde os adquirentes levantaram suas
casas, a situação se torna irreversível. O grande perdedor é a coletividade, porque há uma
profunda desordenação urbanística. Outro perdedor é o comprador, o dono de um lote
imaginário. ”
“Além disso, constitui crime contra a administração pública dar início a loteamento ou
desmembramento em desacordo com a lei, punível com reclusão de um a quatro anos. Igual
crime comete aquele que der início à execução de projeto em desacordo com a licença do Poder
Público ou quem por conduta omissiva ou comissiva fizer afirmação falsa sobre a legalidade
dele. ” (CENEVIVA, 2008, p.626- 627).
Faz-se necessário que a partir do momento em que é identificada a irregularidade do
loteamento, “o registrador, quando encontrar indício de instituição de loteamento clandestino,
deverá noticiar ao órgão do Ministério Público estadual da Comarca, anexando à documentação
disponível”. (SILVA, 2008, p.116).
A situação de irregularidades já vem afetando o mercado e o ambiente urbano de tal
forma que, segundo a publicação da Revista Segurança Jurídica de maio/junho de 2017, a
ANOREG (Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina), juntamente com o
Ministério Público do estado e outros órgãos envolvidos, firmou um Termo de Cooperação
Técnica com o intuito de “combater ocupações irregulares, crescimento desordenado, danos
ambientais e urbanísticos em todos os municípios do estado. ”
Com essa atitude da ANOREG do estado de Santa Catarina torna-se perceptível que cada
vez mais o programa de regularização fundiária deve ser aplicado e desenvolvido para que
assim, a população usufrua de tais medidas, beneficiando-se e garantindo a regularização de
seus imóveis.
Ainda na reportagem oferecida pela Revista Segurança Jurídica, o principal objetivo da
ANOREG/SC com esse acordo do Termo de Cooperação Técnica “é diminuir o índice de
clandestinidade e irregularidade nas construções, por meio de um trabalho fiscalizatório e
sancionatório, coibindo gradativamente as práticas ilícitas. ”
Para que o índice de clandestinidade e irregularidade diminua é importante que a
instituição responsável pelo projeto de regularização fundiária possua critérios préestabelecidos atendendo ao que solicita os órgãos responsáveis.

2.2 TIPOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Lei 11.977/2009 define dois tipos de regularização fundiária, a de interesse social e
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também a de interesse específico.
No artigo 54 ainda desta lei, diz que “o projeto de regularização fundiária de interesse
social deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir
parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de
circulação e as áreas destinadas a uso público. ”
No que diz respeito à regularização fundiária de interesse específico, a Lei 11.977/2009
estabelece que a mesma “depende da análise e da aprovação do projeto de que trata o artigo 51
pela autoridade licenciadora, bem como da emissão das respectivas licenças urbanística e
ambiental”. No artigo 51 mencionado, o projeto de regularização define alguns elementos que
devem compor o projeto, tais como: áreas e lotes que deverão ser regularizados; via públicas
existentes; promoção da sustentabilidade urbanística, social e ambiental; segurança da
população; e infraestrutura básica.

2.3 LOTEAMENTOS IRREGULARES OU CLANDESTINOS

Diante da situação da regularização fundiária, faz-se necessário a conceituação e
compreensão do que realmente é um loteamento irregular e um loteamento clandestino.
Os loteamentos irregulares são todos que possui uma autorização municipal, mas que
por alguma obra inacabada ou descumprimento da infraestrutura necessária para o parcelamento
do solo, acaba sendo utilizado de forma irregular, fazendo com que seu proprietário passe a
vender os lotes sem que possa disponibilizar aos compradores as exigências mínimas para a
implantação do loteamento.
Desta forma Fukassawa (2013, p.39), diz que “o parcelamento será regular se aprovado
o projeto pelo Poder Público e se ele for registrado no Cartório de Imóveis. Se o parcelamento
do solo não foi registrado, embora aprovado pela Administração Pública, será ele irregular. ”
Ainda sobre os loteamentos clandestinos, Fukassawa (2013, p.31), conceitua esta
atividade relatando que “é um loteamento feito conforme as conveniências do loteador, que por
isso perpetra crime. Divide fisicamente, de forma aparente, a gleba em lotes de dimensão
uniforme ou não”. Ressaltando que os loteamentos clandestinos não possuem aprovação do
poder público e tão pouco seus lotes são registrados no registro de imóveis.
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2.4 PROGRAMA LAR LEGAL

O Programa Lar Legal surgiu a partir da identificação em grande parte dos municípios
do estado de Santa Catarina, problemas ocasionados devido à falta de regularização fundiária e
com isso trazendo grandes preocupações com o meio ambiente e também para a população.
Quando colocado em questão a situação ambiental e de toda a população, vale lembrar
que inúmeras regiões do estado de Santa Catarina sofrem com eventos decorrentes da própria
natureza e também ocasionados pelo próprio homem. Porém, deve-se levar em consideração
que muitas pessoas moram em regiões com maior influência das ações da natureza como
enchentes, desabamentos e inundações, sendo assim prejudiciais e perigosos para o cidadão.
Portanto a Resolução de Nº11/2008 do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação,
juntamente com as entidades participantes como o Ministério Público de Santa Catarina, Poder
Judiciário e Poder Legislativo, reuniram-se para melhor definição e aplicação desta resolução,
auxiliando a população que sofre com a constante situação de não poderem regularizar seus
imóveis, sofrendo também com grandes conflitos dos moradores assentados, estando assim
vulneráveis ao que determina a lei.
Este programa colabora essencialmente para a inclusão da população de baixa renda,
proporcionando a eles, viabilidade de adquirirem legalmente o registro de seus imóveis. Desta
forma, a área a ser regularizada poderá contar com atendimento das necessidades básicas para
o assentamento de seus moradores, uma vez que, esta região estará inclusa legalmente nas
atividades regulares do determinado município, incluindo assim, serviços de saneamento
básico, serviços sociais e comunitários e a própria infraestrutura que beneficia de modo geral a
toda a população que reside em locais frágeis ao seu cotidiano.
Sendo assim, o Programa Lar Legal além de beneficiar a população de baixa renda, não
impede que outras famílias de condições financeiras mais elevadas deixem de participar do
mesmo.
Vale lembrar que no Programa Lar Legal é vedado à oportunidade de regularização
fundiária a população que residir nas localidades situadas em regiões de áreas de preservação
permanente, áreas riscos tais como beira de rios e encostas, áreas quilombolas, áreas indígenas e
áreas de conflitos.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

O objetivo desta seção consiste em apresentar a metodologia empregada na realização
do presente estudo.
Um método nada mais é do que um conjunto de atividades ou procedimentos
sistemáticos que nos permitem alcançar um objetivo.
O método empregado no presente estudo foi o da pesquisa bibliográfica. Segundo Barros
e Lehfeld (2000, p. 70), é uma modalidade de pesquisa que “[...]
se efetua tentando resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do
emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado. ”
Em livros de referência, dicionários, revistas, artigos científicos etc.
A pesquisa bibliográfica orientou a busca de informações junto à literatura
especializada, com vistas a possibilitar discorrer sobre a temática abordada no presente estudo.
Para o aprofundamento do estudo, utilizou-se ainda a pesquisa documental.
Segundo Marconi e Lakatos (1996), a pesquisa documental é bastante utilizada em
pesquisas puramente teóricas e naquelas em que o delineamento principal é o estudo de caso,
pois aquelas com esse tipo de delineamento exigem, em boa parte dos casos, a coleta de
documentos para análise.
Para Yin (2010), o estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno
contemporâneo em seu contexto de vida real, utilizada principalmente quando o pesquisador
busca responder a questões de “como” e “por que” o fenômeno ocorre.
O início desta análise foi em abril de 2017, onde o primeiro contato foi com uma das
empresas responsáveis pela coleta de dados para efetuar a solicitação da regularização da área
supramencionada.
A análise documental para o estudo de caso foi realizada sobre um processo elaborado
para a devida regularização de uma área localizada no município do Alto Vale do Itajaí, estado
de Santa Catarina, através do Programa Estadual de Regularização Fundiária, denominado de
Lar Legal.
No corpo documental está inserida a matrícula do imóvel e suas devidas certidões
negativas juntamente com as plantas de situação e locação, memorial descritivo, ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica), Termo de Cooperação Institucional e não menos
importante a Resolução “Lar Legal”.
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4 RESULTADOS

Os resultados são apresentados conforme os objetivos específicos estabelecidos para
que assim possam ser mais bem interpretados.

4.1 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O Programa Estadual de Regularização Fundiária visa à regularização fundiária de
assentamentos urbanos (loteamentos clandestinos e irregulares) por meio de processos de
intervenção pública, que objetivam a legalização das áreas urbanas ocupadas em
desconformidade com a legislação urbanística e ambiental, assim como a civil e registral,
promovendo o reconhecimento formal de posse (títulos de propriedade emitidos pelo cartório
de registro de imóveis) aos moradores destas áreas, atendendo como público alvo,
prioritariamente as famílias inseridas no CAD- Único, com renda familiar de 0 a 3 salários
mínimos.
O Programa Lar Legal foi instituído pela Resolução nº 11/2008 com o objetivo da
regularização nos registros de imóveis, de loteamentos clandestinos ou irregulares,
considerando que estes apresentem situações consolidadas, onde a ocupação das áreas, a
natureza dos imóveis existentes, a localização das vias existentes, entre outras, indiquem a
irreversibilidade de posse da área ocupada, devendo essa comprovação ser feita através de
documento emitido pelo Poder Público (especialmente pelo Município).
Os processos de regularização fundiária são desenvolvidos por empresas credenciadas
junto ao Estado, aptas a desenvolverem os processos através de equipes técnicas capazes de
diagnosticar, elaborar e executar as medidas urbanísticas e ambientais (projetos, topografia,
plantas, documentos, etc.), as medidas sociais (participação comunitária, cadastramento físico
e social dos moradores), as medidas jurídicas (regularização de base imobiliária, registro de
parcelamento), elementos fundamentais para a regularização fundiária que tem como objetivo
final o título de posse dos moradores (direito social à moradia).

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO
O documento estudado é intitulado como “Diagnóstico Socioambiental”. Este
diagnóstico foi desenvolvido de acordo com o Art. 51 da Lei nº 11.977 de 2009 e também ao
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Art. 4º da Resolução CM nº 8 de 2014, com o intuito de analisar as reais condições urbanas e
naturais da área estudada para que possa ser aprovado o mesmo, e com isso aplicar o sistema
de regularização fundiária através da resolução “Lar Legal”.
A área objeto de análise trata-se de um Loteamento e fica localizado numa cidade do
Alto Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina e segundo o diagnóstico, as ocupações foram
feitas em sua grande maioria por famílias de baixa renda e foi através dos famosos contratos de
“gaveta” que seus atuais moradores comprovaram a posse dos lotes.
De acordo com a planta de situação e locação do levantamento dos lotes inclusos no
projeto, a área total do loteamento é de 22.500,00 m² (vinte e dois mil e quinhentos metros
quadrados), sendo que 08 (oito) lotes estão inseridos no levantamento do diagnóstico em
questão. A área total dos oito lotes é de 3.387,81 (três mil e trezentos e oitenta e sete metros
quadrados e oitenta e um decímetros quadrados).
No levantamento fundiário da área foi constatado que a mesma não chegou a ser
desmembrada, mas que alguns lotes possuíam um cadastramento imobiliário junto a Prefeitura
Municipal e que também apresentavam um número de cadastro individual. Outro fator
preponderante a análise é que em sua grande maioria, as edificações existentes eram para
moradias e não comerciais.
Com a existência de edificações concluiu-se também que o loteamento possuía serviços
básicos como abastecimento de água, sistema de rede de energia elétrica e também malha viária
integrada oficial do município.
Vale ressaltar que segundo o diagnóstico, na data da coleta de dados para a elaboração
do mesmo, constatou-se que 21 dos lotes já estavam cadastrados junto ao IPTU do município
fazendo com que assim, pudesse ter melhores conclusões e avaliações de como a área loteada
fora desenvolvida ao longo dos últimos anos.
A captação de dados foi de suma importância, pois através dele pode-se obter um
diagnóstico mais incisivo, demonstrando que a área objeto de pesquisa não estava incluso em
regiões de APP (Área de Preservação Permanente) e tão pouco em área de risco ambiental ou
relevante a interesse ecológico e também impróprio ao assentamento da população. Em sua
grande maioria, a região é ocupada por grupos familiares cujas terras foram herdadas de
gerações em gerações, onde ao longo do tempo foram loteadas e nunca desmembradas.

4.3 IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS

Sabendo que a área analisada possui um histórico familiar e que também nunca foi
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desmembrada, podem-se citar alguns fatores que levaram a não regularização da mesma.
A análise documental esclarece que o loteamento foi criado informalmente sem que
houvesse um interesse inverso de fato ao que determina as leis referentes ao parcelamento de
solo ou até mesmo ao sistema de regularização fundiária. Porém, tal comportamento ocasionou
a criação do loteamento irregular, fazendo com que futuramente viesse refletir de forma
negativa.
Isso se dá a partir do crescimento desordenado em áreas urbanas, advindas da
necessidade de novas ocupações da população que migra de zonas rurais e até mesmo de outras
regiões em busca de novas oportunidades e crescimento pessoal.
Ceneviva (2008, p.626), enfatiza que esse crescimento desordenado se estabeleceu “em
virtude da intensa urbanização nas grandes cidades, foram numerosíssimos os loteamentos que,
por impropriedade semântica, passaram a ser denominados clandestinos, embora feitos às claras
e geralmente com suspeita de omissão das autoridades”.
Porém, o loteador encontra oportunidade de novas vendas, passando a executá- las de
forma errônea. Portanto um loteamento irregular pode acarretar em penalidades severas, podendo
o loteador responder criminalmente pelo ato de não atender o que determina a lei.
Concordando com esta teoria, Ceneviva (2008, p.532), diz que “o parcelamento
posterior à Lei nº 6.766/17 deve ater-se aos termos dela, pois é vedada a venda ou a promessa
de venda de parcela de área maior sem prévio registro do loteamento ou do desmembramento”.
O dano ambiental é outro fator que problematiza a situação da população local, uma vez
que, mesmo possuindo algumas atividades do saneamento básico no loteamento, ainda assim,
sofre com a carência de serviços como a coleta de lixo, sistema de esgoto, fazendo com que a
população de forma errônea, jogue os resíduos sólidos em áreas impróprias, pois em alguns lotes
há a dificuldade de acesso as moradias. Contudo, é necessário um planejamento na execução
do sistema de regularização fundiária.
Há muito tempo o Planejamento é algo comum no processo de regularização fundiária,
mas é o tipo de planejamento territorial aplicado em vários municípios que afeta muitos
loteamentos. Faz-se necessário um olhar socioeconômico, que vise às classes sociais mais
carentes, para que possa proporcionar maior dignidade, qualidade vida e seu direito a
legalização das suas propriedades.

4.4 PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O processo de regularização fundiária envolve várias atividades para a elaboração do
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mesmo. Nele está inserido o levantamento de pesquisa fundiária, estudo topográfico, cadastro
da população físico e social, coleta de documentação para comprovação de posse da terra e
análise jurídica.
É através desta elaboração de atividades que se pode avaliar e concluir o que de fato
precisa ser resolvido, para que assim se possa chegar a um denominador comum para solucionar
e beneficiar aos cidadãos que buscam a regularização de suas terras.
Faz-se necessário que para a realização da primeira etapa do processo de regularização
fundiária seja coletado todos dados para a execução dos estudos iniciais, onde neles podemos
absorver informações importantes que nos proporciona um olhar mais coerente e formal para a
etapa inicial.
Sabendo disso e avaliando o processo onde foi elaborado o diagnóstico socioambiental
do Loteamento estudado, pode-se definir que de fato essa tomada inicial foi realizada, desde o
histórico da área, seus antigos proprietários, confrontantes e de que forma essas áreas chegaram
ao ponto de se tornarem lotes urbanos sem seus devidos desmembramentos.
Um ponto importantíssimo na elaborado do diagnóstico para o Loteamento foi à busca
de conhecimento quanto à situação de domínio e registral em que se encontrava a área estudada.
Nesse conhecimento devem-se identificar de quem é a posse da gleba onde os lotes estão
situados e também de que forma esta área está registrada no registro de imóveis.
Outra ação feita nesta etapa é a comprovação de titularidade dos lotes, onde no
diagnóstico pode-se também constatar que as pessoas que adquiriram os lotes usou- se de
garantia de compra das terras o contrato de gaveta. Porém, se fazem necessário e essencial que
haja uma estratégia inicial para que assim se possa chegar ao objetivo maior.
Realizada as etapas iniciais é importante que sequencialmente seja executado a
regularização imobiliária (da gleba), regularização do parcelamento do solo e também a
regularização dos lotes dando posse para seus proprietários legítimos e assim, assegurando e
dando garantia da propriedade para todos que se mantiveram por muito tempo irregular.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Expansão Estadual para a Regularização fundiária já vem conquistando
espaço há algum tempo. Através dele, alguns órgãos públicos vêm tentando incansavelmente
reeducar uma população que possui seu histórico de inúmeras irregularidades quanto ao
assunto. É necessário que a população se submeta e conheça o que determina tal programa que
se intitula “Lar Legal” com base na Resolução de CM nº08/14.
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Levando-se em consideração a importância do programa, o Diagnóstico Socioambiental
elaborado para a regularização do Loteamento no município do Alto Vale do Itajaí, traz consigo
uma avaliação da situação da regularização fundiária no cenário local, pois não somente esta
área vive em condições frágeis colocando em questão a segurança e qualidade de vida dos que
moram em áreas irregulares.
O diagnóstico estudado foi desenvolvido de acordo com a Resolução CM nº8 de 9 de
junho de 2014 e cumprindo o que determina o art. 51 da Lei n°11.977 de 2009.
Neste diagnóstico foi também estabelecido que um dos grandes causadores da
regularização fundiária na área em que se estabeleceram os lotes foi justamente a falta de
fiscalização e também a tomado de posse destes lotes sem a execução do desmembramento da
gleba, uma vez que isso se faz necessário para que se forme um loteamento executando o
processo de parcelamento do solo e assim determinando e efetivando de forma regular a posse
de cada proprietário dos lotes em questão.
Em relação ao diagnóstico estudado, nele pode-se concluir que sua realização foi parte
importante em uma das etapas para execução da regularização fundiária, uma vez que o mesmo
fez parte da documentação necessária que deve ser apresentada junto aos órgãos responsáveis
para avaliação e aprovação do programa de regularização.
Um dos pontos positivos para regularização fundiária dos lotes foi que o loteamento já
possuía alguns serviços públicos básicos e também que não está incluso em áreas de APP (Área
de Preservação Permanente).
A integração social se faz necessário, pois a população que reside nestas áreas deve estar
engajada ao projeto colaborando e questionando o que for necessário para que seja conveniente
e que atenda aos objetivos de cada um, pois regularizando suas terras, o cidadão poderá lutar por
novos crescimentos pessoais tais como, investimentos no próprio lote, financiamentos e demais
situações que exijam a comprovação de posse de sua propriedade.
De modo geral, conclui-se que o diagnóstico elaborado para o Programa de
Regularização Fundiária contribuiu de forma positiva para a aprovação do processo, pois o
mesmo apresentou todos os critérios exigidos.
Sabendo da colaboração que outros artigos acadêmicos se baseando em um estudo de
caso foram benéficos para a elaboração deste artigo, pode-se sugerir para futuras pesquisas que
se possam fazer novos estudos em outras regiões de Santa Catarina para que assim seja utilizado
de forma comparativa para que se identifiquem como cada região atua nesse processo de
regularização e se todos atendem ao que determina a resolução “Lar Legal”.
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